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 ירָבֲע ןאבְז לצַא זַא סורב רתכד אראה באתְכ ןיא

 הָלאֹרּונ אזרימו דנַא הדומנ המָּנרַת יסראֿפְב

 אהנָא ןאריא יאה לֵאָרְׂשִי עאפתנא תַהְנְב

 ירְבֲע ָטֶכָּב יסראפ ָמַב זַא אר

 דנא הדומנ לקנ



 עשוהי הפיחצ

 כ

 א דנואדכ ָהְרְנְב השמ תאפו וא רֶעַב רש עקאונ

 באמַכ אר הָׁשֹמ םראכ ןּונְדַּב עְׁשֹוהְי דנואדכ הב

 ב תפַא התֿפאי תאפ) ןמ ָהְדְנַב הָשמ :תֿפג הדְרַב

 ות ןכ רובע רי ןיא ואו זיכְרב ןָאְלַא םּפ
 ינֲעַי ןאשיאב ןמ הכ ינימוב םֹוק ןיא ימאמתו

 ג אמש יאפ ףכ הכיאג רַה | + םהדימ לֵאָרׂשִי יֵנַבְב
 הָשמב הכנאנג םַא הדאד אמשב רוש הדרארנ |

 ד ָךֶהַנ ינָעַי גרוב ךהנ את ןֹונְבְל ןיאו ארחצ זַא : םתפג

 ףרטב גנוב יאירד אתו ןאָיְתיח ןימז מאמת תר
 ה סכנה : דוב דחאוכ אמש דורה באתפא ב2

 אב תמואקמ יאראי תַרָמע םאיַא יִמאמַת רד אר

 אב םדוב הָשמ אב הָכְנאנְג * דֹוב רהאוכנ ות

 תשאדג םַהאוכִנ למהמ ארת דוב םהאוכ ות
 הרות תחמש הרטפה
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 א עשוהי הפיחצ

 הכ אריז שאב רילדו יוק :דומנ םהאּוכנ ךרַתַו ו

 ןארדפ יארב הכינימז ףרצתמ אר םֹוק ןיא ות

 יהאוכ םַהָרְב ןאשיאב הכ םדְרוכ םסק ןאשיא

 בסח רַב את שאב רילד ראיִסְבְו יןק טקפ :תֿבאפ

 רָמא ארת השמ ןמ הְרְנַב הַכ יתעירש מאמת

 ראה * ייאמנ לַמַע הרש הנותמ תֶסַא הָדְרַכ
 רַה את אמְנַמ זּאְגִת ףַג אי תסאר ףרטב ןאוַא

 הרות באתכ ןיא :יוש באימאכ יור הכייאג

 ןָא רד בׁשֹו ור הכְלַב דושנ רוד ות ןאהד א

 בותְכְמ ןא רד הָנֹנֲא רַה בַפַח רַב את וכ רכפת

 ָהאר ןינְנְמִה אריז ַײאמנ למע הרש הֵנֹוֹמ תסא

 באימאכ | ןינגמהו תַכאס יהאוכ זוריפ אר דוב

 יוק ספ םֵדְרבנ רֶמֲא ארת איא :דש יהאוכ ט

 רַה רַד אריז שאבמ ןאסארַהְו סֶרֶתַמ שאב רילדו

 : תסַא ות אב ות יאדכ הֹוהְי ורב הכאנ

 : תפג הדומְרֿפ רַמַא אר םוק יאסַאֹור עׁשֹוהְי ספ

 רֶמַא אר םֹוה ריררגב האג רכשל ןאיִמ רד א

 דינכ רצאח השות דוכ יארַב דַיֹוגְב הדומרפ

 ןדרי ןיא זַא אמש זר הָס וא רעב הָכ אריז

 רינכ ףרצת את רש דיהאוכ לבאר הדְרכ רובע
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 א עשוהי הֿפיחצ

 יארב אמשָב אמש יאדכ הֹוהְי הַכ ינימז רד

 : רהָריִמ תַיַכְלַמ
 כי אר הָׁשֹנְמ טְבפ ףצנו ןאָידא ןאינַבואר עָשוהיו
 גי הָכ אר ןכס א דירוא דאיִב תֿפג הֶרְרכ באטכ

 תֿפנ הדומרפ רֶמִא אמשב רנואדכ הָדְנַב הָשמ

 ןימז ןיאו רהרימ ימארא אמשב אמש יאדכ הָוהָ

 יי יִשאוָמְו לאֿפטַאו ןאז :רֵׁשֹכַבמ אמשב אר

 רי ףרט ןָא רד השמ הב ינימז רַד אמש

 חלסמ אמש אמַאו דנאמ דֶנַהאוכ דאד אמשב
 ןארדארב יור שיפ יגְנְג ןאדרמ ַעימְג ינֲעַי הרש

 :דַײאמנ תנאעַא אר ןאשיאו דיֹנכ רובע דוב

 וט אמש לתַמ אר אמש ןארדארב דנוארב את
 הכינימז רד זינ ןאשיאו דשאב הדאד ימארַא

 הָדרַכ ףרצת רהדימ ןאׁשיִאב אמש יארב הוה

 תשנרב דיהאוכ דוכ תיִיְבְלַמ ןימזָב האנְנָא דנשאב
 הדב הָשמ הַכ ןֶא רד רש דיהאוכ .ףרצתמו

 באתַּפֶא קרׁשִמ סב ןְּרִי ףרט ןָאְּב .דֶנוארכ
 זט דָנָתְפג עָשּוהְי ָבאוג רד ןאשיא :דאד אמשב

 אָג רהו דר םיהאוכ ידומרפ אמב הָנְנֲא רַה

 זי אר הָשמ הכְנאַנְג : תֶפַר םיהאוכ יִתְפַרֿפְב אראמ

 תעאטא זינ אלת םידומנ תַעאטא זיג רה רד

3 .9 



 בואה עשוהל הפיהצ

 רשאב ות אב ות יאדכ הָוהְי טקפ דומנ םיהאוכ

 ֲםֶכֹה זא הכיסנ רַה :דוב הָשמ אב הָבְנאַָג חי

 הָביזיִג רַה רַד ארת םאלכו דנאדְרנ ור ות
 רהאוכ התְׁשֹכ דנכנ תעאטַא ַײאֹמרֿפ רֶמֲא ארוא

 : שאב רילרו ױק טקפ רש

 ב באב
 םיטש וַא סוסאנ ךְרמ וד ןונְדַב עשוהו א

 ֹוחיִריַו ןימז הרש הנאור תֿפג הדאתְסֶרַפ ינאהְנַפב

 בָחְר הכ יהָיְנאז ןז האב התפר ספ דיניב אר
 : דנריבאוב אָננֲא רד הרש לבאר תֶׁשאד םאנ

 ןאמדרמ ךניא הכ דָנדאד רֶבַכ אר וחירי ךלמו ב
 את דנרש אגא לבאד בשְמַא לאש נב וַא
 בָחְר ַרֹמ וחיִרָי ךלמו = +: דננכ יסוסאנ אר ןימז ג

 הדמָא ות ךנ הכ אר ינאדְרַמ תפג הָדאֹתָתְרֿפ
 אריז רָואיִב ןוריב דִנַא הרש לֿכאד ות ָהְנאלב

 ןַא ןװ :  דנא הַדַמָא ןימז יִמאמַת יִסוסאְג יאֹרב ד
 דְרַכ ןאהנפ אר ןאשיא התפרג אר דרמ ור
 אמא דנְמֲא ןַמ ךונ ןאדרמ ןָא יב תֿפֹװ

 ןתסב תקוב ךידזנו : דנדוב אָנכ וא םתְסנאדנ ה
 רגַתֿפַר ןוריב יכיראת רד ןארְרמ ןַא הזאורר

 ךל חלש הרטפה
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 ב  עשוהי הֿפיחצ

 ןאשיא ידוזב דנְתַּפְר אגכ ןאשיא הכ םנאדימנו

 : דיסר דיהאוכ ןאשיאב הכ דַײאמנ בקאעַת אר

 ו רַד הדְרֹב םאב תשפ הב אר ןאשיא וא ןכיל
 םאב ָתָשּפ רַב דוכ יארַב הכ ןאתכ יאה הכאש

 ז ןאסכ ןַא סַפ |: דוב הדרַכ ןאהָנַפ דוב הדינ

 בקאעַת אה ראדג את ןְּרְרִי הארב אר ןאשיא

 דֶנַתְּפַר ןוריב ןאשיא ןגְדְננכ בקאעת ןוִנו דנדומנ

 ח דֶנָבאוָכב הכנָא וא לבקו : רָנַתְסַב אר הזאורד

 מ |ָאְבְו :דַמָא רב םאב תָשפ הב ןאשיא ָךְזנ וא

 אר ןימז ןיא הָוהְי הכ םנאדימ תֿפג ןארְרַמ

 הרש ילותסמ אמ רַב אמש תְרַתַו הֶדאד אמשב
 התְכאדג אמש ָבֶבְסב ןימז ןאנכאס םאמַתַו תסַא
 י הָנוגְג דֶנואדכ הכ םיִא הדינש אריז :דנַא הרש

 דנאכְׁשְב אמש ור ׁשיפ אר םולק יאירד בָא
 ודָב הָנְנֲאַו דידַמֲא ןוריב רַצְמ זַא הכ יתקו

 דנדוב ןּדְרִי ףרט ןאב הכ ןאירמא ָהאשדאפ

 ךאלַה אר ןאשיא הכ גֹעו ןחיס יי רידרכ

 אי רש התבארג אמ יאהָלָד םידינש ןונו : דיתבאס
 אריז דנאמנ ןאג יסֵכ רד רניד אמש בבסבו

 ןייאפו ןאמַסָא רד אלאב אמש יאר הָוהְי הכ
 ני הב ןמ יארב ןאְלִ ספ :תסאדכ ןימז רב
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 ב עשוהי הפיהצ

 ןאפְחַא אמשב הכְנאנְג הכ רירוכב םסק דְנואדב

 דיהאוכ ןאפָהַא םררפ ןאדנאכב זינ אמש םַדְרב

 םרדפ הכ :דיהַרְב ןמב תנאמַא הנאשנו דומנ ג

 דָנְראד הָנרַהְ םנארהאוכו םנארדארבו םרדאמו

 תֶומ וַא אראמ יאה ןאָגְו דראדג דיהאוכ הדנז

 דָנַתַפִג יוב ןאדְרַמ ןא : תכאפ ריהאוכ ראגתסר די

 דנואדכ ןונ הכ דְֶנרימב אמש ץְוַעָב אמ יאה ןאָנ

 אראמ ךאכ ןיא רַגַא רַהְרְב אמב אר ןימז ןיא

 תַנאֹמֲאו ןאפתא אמשַב הֶתַבְלַא דהרי חרב
 א באנט אב אר ןאשיא ספ | +: דָרַב םיהאוכ וט

 ראצח רַב וא ָהְנאכ אריז דִרַכ ןייאפ הֶנירד

 ןאשיאו | + דוב ןכאס ראצַה רַב ואו דוב רֶהָש וט

 ןגדננכ בקאעת אדאבמ  דיורב הוכב תֿפג אר

 ןאהנפ אר דוכ זור הס אָנְנִא רדו רנפרב אמשב

 ןאזַא רעב דנררנרב ןגדננכ בקאעַה את רינכ

 אמ דנַתפנ וב ןאדרמ ןָא :דיֹורב דוכ ָהארב זי

 םיהאוכ ארבמ ידאד אמב הכ ות םסק ןיא וַא
 באנמ ןיא םיוש לפאד ןימזב אמ ןוָג ךניא :רש ח

 ןייאפ ןָאַב אראמ הכ יהְנירדב אר זַמְרַק ןאמסיר

 ימאמתו דנארדארַבְו תרדאמו תַרַרַּפּו דֶנָבָב יררכ

 : ןכ עמַנ הנאכב דוכ ךונ אר תַררפ ןאדנאֿכ
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 ב  עשוהי הֿפיחצ

 ש ָהנאכ רד זא הכ יסכ רַה הכ רש דהאוכ ןינְנו

 דוב דַהאֹוכ שרס רַב שנוכ דור ןוריב הגוכב ות

 רד ות ךונ הכרהו דוב םיהאוכ ארבמ אמו

 דכאדנב תסד וא רב יסכ רנא דשאב הנאכ

 כ ךאכ ןיא רגַאו :דוב דהאוכ אמ רַמ רב שנוכ

 יהדאד אמב הכ ות םסק וא יהד זורב אראמ

 א םאלכ קפאומ תַפּג וא = + דוב םיהאוב ארבמ

 דנתפר הדְרַכ הנאור אר ןאשיא ספ רשאב אמש

 בכ ןאשיא ספ : תָסַב הָנרדב אר ֹומְרִכ באנטו

 תר הפ אָנְנָא רַדֹו דֶנְדַמִא הוכב הרש הנאור

 בֶקאָעַתְ דָנְתְשנרב ןאגרננכ בקאָעַת את דָנְדְנאַמ

 ילו דנדְרכ .וגְתְס אר האר מאמת ןאגַדננ

 גכ התשנְרַב דרמ וד ןָא ספ ; דְנֲתֿפאיִנ אר ןאשיא

 ְךְנ הדומנ רובע רהנ ואו דנדַמַא ריזב הוכ וא

 עקאו ןאשיאב הָנְנֲא רַהְו דָנדיִפְר ןּנְדְּ עְׁשֹוהְ

 דכ תֿפנ עשוהי :דֹנַרְרַב ןאיִב ו יארב דוב הרש

 אמ תְסִדב אר ןימז יִמאֹמַת דנוארכ הָניארַה

 אמ ָבֵַסֹב ןימז ןאננאס עימנו תפא הדאד

 : דֶנָא הרש הָתְכארג



 ג עשוהי הפיחצ

 3 באב

 ימאמתו וא התפאכרַב ידוזְב עָשּוהְי ןאראדמאב א

 דְנֵדַמָא ןּרְריב הרש הנאור םיטש זַא לאְרְשָי יֵנְּ
 : רֶתֿפרִג לזנמ אגא רד ןדרַכ רובע זא לב

 ןאיִמ זא ןאשיא יאסאור ור הס וַא רֶעֵבֹו ב

 רֶנֲתֿפג הדר רֶמֲא אר םוקו + דנתשרג האגרבָשל ג
 הכ דיניב אר דוכ יאדכ הֹוהְי ְךֶהַע תובאת ו

 וַא אמש האנְנֶא דנרבימ אֹרְנֲא הָנֲהַכ ןאיואָל
 בו + ךיורב א בקע רד הרש הנאור דוכ יאג ד

 תֿפאסמ עארד ראזַה וד ךאדקמ ןָאו אמש ןאימ

 דיאב הכ יהאר את דַײאימ ןַא ךידזנו רשאב

 א לבק האר ןיא וא הכ ארז רינאדב תֿפַר
 : ריִא הדְרַכנ רובע ןיא

 אריז דַײאמנ סידקת אר דוכ תֿפנ םוקב עָשּוהיו ה

 ביִנַע יאה ראכ אמש ןאימ רד דָנואדכ אדְרַפ

 הררַכ באמַכ אר םיִנַהּכ עָשוהו +: דָרַב דַהאכ ו

 ור שיפ התשאר רב אר דֶהַע ָתובאת תֿפנ

 הֶתשאר רַב אר דֶהַע תובאת ספ דיורב םוק

 : דנרש הנאור םוק יור שיפ

 ןתְבאס גְךזבב זורמא תֿפג אר עָשּוהְי דנואדכו ז
8 



 ג עשוהי הפיחצ

 את םנכימ עורש לֵאָרְׂשִי םאמָת מנ רד ות
 ות אב םדוב הָשמ אב הכְנאנְג הכ דננאדב

 ח תובאת הכ אר םינהּכ ות ספ :דֹוב םהאוב זינ

 ןוג וגב הדומרֿפ רַמֲא דנראדימרב אר דֶהַע
 : דיתסיִאָב ןֶּרְַי רד דיסרב ןֶּדְי בָא ךאנכב אמש

 ט הַמֲא ךידזנ אנניא תֿפנ אר לָאְרְשי יֵנְּב עׁשֹוהו

 י עָשּוהְיַו = : דיוָנָשב אר דוכ יאדכ הֹוהְי ואנס

 רד הדנז יאדכ הכ תסנאד דיהאוכ ןיאָב תפנ

 ןאיוחו ןאיִּתחַו ןאיִנאַענַכ ואו תסאמש | ןאיִמ

 שיפ זַא אר ןאיִפּובַו ןאיִרֹמָאו ןאיׁשּגרַנו ןאיזרפו
 א ךניא = + דֶרַכ דַהאֹוכ ןוריב התבלא אמש יור
 אמש יור ׁשיפ ןימז ימאמַת ָךְנוארכ הע תובאת

 גי רֿפנ הדואוד ןָאְלַא ספ = + דנפימ רובע ןּרַב

 רֿפנ ךַי טְנַס רה זַא ינֲעי לֵאְָׂשִי מאבְסַא זַא
 גי ףכ ןוִג רש דַהאוכ עקאוו :דינכ באכְתְנַא אר

 דנואדכ הֹוהְי תובאת הכ ינאנָהאכ יאה יאפ

 ןֵדְַי יאהבא רד דנראדימרב אר ןימז יִמאֹמַת

 הכ ייאהבָא ינֲעַי ןֶּרַי יאהבא הכ דריג רארק

 רב הדות למ הרש התפאבש דִיִאמ אלאב וַא

 די המָיָכ זַא םֹוק ןונו :דאתסיא דַהאוָכ םַה יור

 דָנֹנכ רובע ד זַא את רנדש הנאור דוכ יאה
 . ג |



 ד,נג עשוהי הפיחצ

 :דנדרבימ םֶוק יור שיפ אר דחַע תובאת םינהכו

 יאה יאפו דנדיסר ןדְרַב תובאת  ןאגְדְנְראררבְו וט
 דנדוב התשאררב אר תובאת הכ ינאנהאב

 דאצַה םסומ םאמת ןֵּדְרו) תפר ורפ בָא ךאנָכב

 עקאוו = : (דושימ ןאליס שיאה ראנַכ המה רב וט
 דאתְסיִאָב דַמָאימ אלאב וַא הכייאָה בָא הכ רש
 באָגַב הכ םֶדֶא ְךֶהַׁש את רוד ראיִחַב יתפאסֶמְבו
 יאירַד ױסב הכ יבָאְו רש דלב תסָא .ןֶתְרֶ
 עמק "אמאמת תֿפרימ חַלַמ לא רַחַב ינעָי .הָבְרַ
 :דנדרכ רובע וירי לָבאקמ רד םוקו רש

 אר | דנואדכ דהע תובאת הכ | ינאנֶהאָכְו י

 םיאק יִכָשָב רַב ר ןאיִמ רד דנתשאדימרַב

 רנררכ רובע יכׁשבב לָארשִ עימנו דנדאתסיא

 : רנְתְשדנ הלבלב ןְדרַי זַא םוק יִמאמַת את

 ה ;פאב

 ןֵרְרַי זא םקק ימאמת ןונ הכ רש עקאו א

 באטכ אר עָשוהי דנואדכ  דנתשלג היְלכְלַב
 רַה וַא נע םֹוק א רֿפנ הדְזאוד : תֿפג הדהכ ב

 רמא אר ןאשיאו :דיריגב אר רֿפנ ךי טבס ג

 א ןדרי ןאיִמ זא אגניא וא  דייוגב הדומרפ
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 ד עשוהי הפיחצ

 דוב הדאתסיא םיאק םיִנַהּכ יאה יאפ הכייאנ

 הָרְרב דוכ אב אר אהנַאו דיראדרב ננַכ הדזאור

 דיִיאיִמ .דורפ ןָא רד בֵׁשְמַא הכ ילממ רד
 : דיהנב

 יִנְב וא הכ אר דֶרַכ הרזאוד ןָא עָשוהי ספ

 טבָס רַה וַא יִנָעי דוב הדרכ באֿטְתְנָא לֶאָרׂש
 שיפ תפג ןאשיִאב עשּוהיו :ריבלט רַֿפנ ְךי

 רַהֹו דיורב ןֶּרֶרַי ןאיִמב דוכ יאדכ הָוהְי תובאת

 טאַבְסַא הְראמש קֿפאומ גְנפ ךַי אמש וַא יסכ

 ןיא את :דכאד רַב דוכ שוד רב לָארׂשי נב

 הכ ימאגנה רשאב יתמאלע אמש ןאיִמ רַד
 הכ דנג הדיפרפ הדניַא ןאמז רד אמש ןארַפֿפ

 האגְנָא :תֶסיִנ אה גְנַס ןיא וַא אמש ךוצקמ

 ךוצה וַא ןּדָד יאה בָא הכ דייוגב ןאשיאָב

 ימאגנַה נע רש הַתֹפאכש דנואדכ ָךֶהע תובאת

 התפאבש ןֶּדְַי יאה בָא תשדגימ ןִּרי זַא ןַא הכ
 יארב לֵאְֿשִי יֵנְב ַתַהְנַב אה גְנַכ ןיא ספ רש
 קפאומ לֵאֿשִי יִנְבו :דוב רחאוכ ידבא יִראגדאי
 הרזאודו דנדְרכ דוב הדומרפ רֶמֲא ַעָשוהי הָנְנִא

 עָשוהי הב דנואדכ הכ יִרְומב ןִּדְרַי ןאיִמ וַא גְנפ

 לארי ב טאבְקא הְראמש קפאומ דוב הת
jd 
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 ד עשוהי הֿפיחצ בי

 .ןַא רד הָבייאַנַב דוכ אב אר אֹהְנָאו דנַתׁשאדרַב

 :דנדאהְנ אָגְנָא רד אר אֹהְנֲא הדרב דנַתּֿפְרג לֶזנמ

 יאה יאפ הָבייאְג רד ןּדְר טסו רד עָשוהַיו ט

 רנדוב התשאדרב אר רֶהַע ָתובאת הכ םינָהּכ

 אָגְנֲא רדו דֶרַכ בצנ גנכ הָדזאוד דוב הדאתסיא

 רב אר תובאת הכ ינאנהאכו : תסה זורמַא את י

 רה את דנדאתסיא ןְרְִי טסו רד רנתשארימ

 דוב הדומרפ רֶמָא אר עָשּוהָי דנואדכ הָנְנֲא

 השמ הָנְנָא ָבַסַחְב רש םאמַת דּיגְב םוקב הכ

 רובע ליִננַתְב םוקו דוב הדרכ רֶמֲא  עָשּוהיב
 לכלב םוק מאמת הכנָא וַא רעו : דנדרכ אי

 םיִנהּכְו דננאדכ תובאת הכ רש עקאו דנתְׁשדג

 דג יִנָבַו ןֶבּואְר יִנָּבַו : דנדרכ רובע םוק ךוצחב בי

 יִנָב ור שיפ הדש חלסמ הָשַנִמ טס ענו
 התפג ןאשיאב הָשמ הכנאנג דנדְרכ רובע לֶאְרִשי

 ראוראכ הרש איהמ רֿפנ ראזה להגב בירק :דוב ג

 רובע גנג יארב ֹוחיִרי יארחַצְב דנואדכ ךוצהב

 : הנהסב

 ימאמת רטנ רד אר עָשּוהְי דנואדכ זור ןַא רדו די

 שרמע םאיִא םאמת רד וא זאו תכאס גרוב לֶאָרׂש
 : דנדוב הדיסרת הַׁשֹמ זַא הכנאננ דנדיסרתימ

12 



 בי ד עשוהי הפיחצ

 וט וט ינאנהאָכ : תֿפג הדרכ באטכ אר עָשּוהְי דנואדבו

 אמרֿפב דנראדימ רַב אר תדאהְׁש תובאת הכ אר

 זי אר ןאנָהאכ עָשוהי ספ :דניִא רב ןֶּרֶרַי זַא הכ

 חי ןונ) =: דייא רַב ןֵּרֲי וַא תפג הדומרֿפ רמַא

 רַב אר דָנֹואדכ ךהע תובאת הכ ינאנָהאכ

 יאפ כו דנדמָא רב ןֶדְרִי ןאימ זא דנתשאדימ

 בָא האגנָא רש הדראדג יכָשכ רב םיִנַהֹּכ יאה
 ימאמַת רב שיפ לֶתַמַו תשנרב דוכ יאנב ןדָר
 טי האמ וַא םהד ןור רדו : רש יראג שיאה ראנכ
 בֶגאָגְב לֵלַג רו דנדמָא רב ןד א םק לא
 כ גנכ הדזאוד ןָא עשוהו : דֶנדַז ודרא ֹוחיִרי יקרש
 בָצִנ לָּגְלִג רד דנדוב הַתַּפְרְג דרי וַא הב אר
 אכ ןוג ת5ג הדרכ באטֿכ אר לָאְרשי ינו :דרכ
 דוכ ןאררפ וַא הדניַא ןאמז רד אמש ןארַספ

 ככ האגנָא + תסיִג אה גְנַס ןיא הכ דניוג הדיסרפ
 לארשי הכ רייוג הדאד םילעַת אר דוב ןארספ
 גכ הָוהְי אריז :דנדרכ רובע יכָשכב דרי ןיא זַא
 אמש יור שיפ וא אר דרי בָא אמש יארכ

 הֹוהְי הכנאנג דידרַכ רובע אמש את דינאכָשכ
 שיפ ארנָא הכ דרכ םזלק ָךֶתַב הב אמש יאדכ
 כ את :םידרַכ רובע אמ את דינאכשכ אמ יור
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 ה ,ד עשוהי הפיחצ די

 דננאדב אר דנואדכ תפד ןימז יאה םוק יִמאמת

 אמש יאדכ הָּוהְי זאו תסַא רָוא רוז ןָא הב

 | : דנפרתב תאקוא ָהַמַה

 ה באב

 הכ ינאירמָא ךולמ יִמאֹמַת וג הכ רש עקאו | א

 ךולמ יִמאמתו דנדוב במ תָמְב ןּדְרָי ףרטְנְָב
 הכ דנדינש דנדוב אירד ָהְראנכַב הכ ינאיִנאָעְנַכ

 לָאְרָשְי ינּב ױר שפ אר ןֶּדְ בָא דנואדכ
 יאה לד םידרכ רובע אמ את דוב הדינאכשכ

 רגיד לֶאָרׂש יִנָּב ָםרַת או דש התכאדג ןאשיא

 : דנאמנ ןאשיא רד ןאג

 וא אה דראכ תֿפג עָשּוהיב דנואדכ תקנ ןָא רדו ב

 אר לֵאָרְִׂי ינו זאב דוכ יארַב קאמבְג גנס
 א אה דראכ עָשוהיו : זאס ןותְכִמ רניד ךאב ג

 לַת רַב אר לֵאָכְִׂי יֵנְּב הָתֹכאכ קאמבג גנס

 ןיא עָשּוהְי ןדְרַכ הָנְתֹכ בֶבסו : דר הָנְתַכ הפלג ר
 ןאררמ םאמת ינעי םוק ןארוכד םאמת הכ דוב

 רד האר ָךפְב דנדַמָא ןוריב רַצַמ וא הכ יגנג

 ןורב הכ םֹוק ימאמת אמא : דנַדְרמ אדהַצ ה

 'ב קוסַפ זא חספ לונַא ןור הרטפה
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 ה עשוהי הפיחצ

 ארַחַצ רד הכ םוק יִמאָמַתו דנדוב ןותְכמ דָנְדַמָא

 האר ָךַפְּב רַצַמ זַא ןאשיא ןַרַמָא ןוריב זַא רעב

 ו לֵאָבְִׂי יב אריז : דנתשננ ןותכמ רנרש דולומ
 ימאמת את רנתפרימ האר ןאבאיִב רד לאס לָהְג
 רֵצַמ זַא הכ יגְנָג ןאדרמ ןָא יעי הפיאט א

 זאוָא הכ ורָנאז דנרש םאמת דנדוב הדמָא ןוריב

 הררוכ םפק ןאשיִאַּב דנואדכנ רנדינשנ אר דנואדכ

 דיניִבְב אר ןימז ןָא הכ םראדגימנ אר אמש תג

 דוב הדְרוכ םַכק ןאשיא ןארדפ יארב דָנואדכ הכ

 דהשו רישב הכ ינימז דַהְֲב אמב ארנא הכ

 ז אהנָא יאְנ רד הכ ןאשיא ןארַספ אמָאו : תסיראָג

 תכאס ןותְּכַמ אר ןאשיא עשוהי דוב הדינאזיכרב

 האר רד אר ןאשיא הכנוג דנדוב ןותְכַמ אנ אריז

 ה הַנְתַכ זַא ןוָנ הכ רש עקאוו :דנדוב הדרכנ הנתכ

 דוכ יאה יאָג רד רנדש גראפ םֶוק םאמת ןרְרכ

 : דָנָתְפאי אפש את דנָרְנאמ חאג רַכָשַל רד
 ט אר רֶצָמ ָךאע זּורָמַא תַפג עְׁשֹוהְי הב דנואדבו

 = ןַא סאנ בבס ןיא זַא םדנאטלג אמש יור זַא
 ייִנְּו = : דושימ הדנאוֿכ לֵגְלִג זורמא את ןאכמ
 רד אר הפ דיו דנרז .ודרא לנְלִג רַד לֶאְרְש
 האגְנ ֹוחיִרְי יארחצ רַד האמ םהַרראהָנ תר בש
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 ו,ה  עשוהי הֿפיהצ ומ

 ןאמַה רה חספ זא רעב יאדְרֿפ רֶדו : דנַתָשאד א
 השוו ריטפ יאה ךזאנ ןימז הנהכ לצאח זַא זור

 יור ןָא יאררפ רַדְו : דנרְרוכ הרש התשרב יאה ב
 ינו רש ףוקמ ןמ דנַרְֿכ ןימז לצאח זַא הב
 א לאפ ןָא רו דנַתְׁשארנ ןָמ רנד .לֶאְרְשי
 :דנַרְרכימ ןענְּכ ןימז .לוצחמ

 ןאמשנ הכ דוב ֹוחיִרָי ָךזנ ַעְׁשֹוהְי ןוָג רש עקאוו ג

 ידרמ ךניא הכ ריר התכאדְנַא אלאב אר דוב
 י) ׁשפ רוכ תסד רד הנהְרַב רֶׁשְמַׁש אב
 תֿפג ארוא הדמָא ו ךזנ עָשּוהי) דוב הדאתפיא
 :אמ ןאנמשד וַא אי יתסה אמ וַא ות איִא

 םֶתְפַה דנואדכ ךכְׁשְל ראדרס ןמ הכלב ינ תג די
 הראתפא ןימזב יור עשוהי ספ םַדַמָא ןָאְלַא הב
 הָנ .דוכ ַָהרְנַבְב םִיאקָא תפג ובו דרכ הדג

 הכ תפנ עָשּוהְיַב רנואדכ רכשל ראדרס :דיוגימ ומ

 הכייאנ ארז ןכ ןוריב תיאפ זַא אר דוכ ןלענ
 :דרכ ןינְג עשוהיו תסא םדקמ יהדאתכיא ות

 ואב

 רש התסב תכס לֵאָכְשִי יִנְב ָבָבַסב לחירנ) א

 הֹוהִו :(דרַכימַנ דַמָאו תפר ןָאַב יסכ הכ ירוטב ב
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 ו  עשוהי .הפיחצ
 אר יְִנָנ ןארְרמו שכלמו ֹוחיִרְי .ןיבָב תַפג עׁשֹוהיב
 ַהַמַה ינָעי אמש ספ + םַרֶרַכ םילפָת ות תסדב
 רוד הבתְרמ ךינ דינכ ףאוט אר רהַׁש ינְנֶג ןאדְרַמ

 שיפ ןהכ תֿפַהו :ןכ ןינְג ור שש + רידרנָב רחש
 זור רד דננאד רב לַבֹ יאנרכ תֿפַה תובאת
 םינהכו דינכ ףאוט הבַתְרַמ תַפַה אר רהַש םתֿפַה
 דש הדישכ לבי קוב ןוְו : דנזאונְב אראה אנרב
 זאוָאָב םוק ִמאֹמַת ריִונָשָב אר אנָרַכ ןאוָא אמשו
 דהאוכ ןימזב .רהש ראצַחו דננכ ארצ דנלב
 :ריִא רב .דוכ ור שיפ םֹוק זַא םכְרַהְו דאתֿפא
 תֿפנ ןאשיאָב הדנאוכ אר םינהכ ןונ}ּב עֶׁשוהְי ספ
 יאנָרַכ תֿפַה ןַהכ תהו דיראדרב אר דֶהַע תובאת
 םֹוקְבו :דנראדרב דנואדכ תובאת שיפ אר לבֹו
 ןאדרמְו דינכ ףאוט אר רֶהֵׁשו דיֹוַרְב שיפ ֶנַתפ
 עָשלהי .ןונו :דָנרְב דנואדכ ָתובאת ׁשיפ הלֵפמ
 אר לבֹוי יאנרכ תֿפה ןַהכ תֿפַה תֿפג םֹוקַב ארניא
 אר אהאנרכו דנַתֿפַר דנואדכ ׁשיפ התשאדרכ
 ןאשיא בקע וַא דנואדכ ָךֶהַע ַתובאתו דנַתכאונ

 הכ ימנהכ שיפ חלסמ ןאדָרו + רש הנאור
 א רכׁשל הקאס) דנתפר דנָתְבאומ אר אהאנרכ

 םינהכ רנַתֿפרימ ןונַו דנרש הנאור תובאת בקע
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 ו עשוהי הֿפיחצ הי

 רמַא אר םוק עׁשוהַו : דנַתְכאוניִמ אר אֹהאנַרַכ ו

 דָושנ הדינש אמש ןאָנָאַו רינזנ ארצ תפג הדומרפ

 יור את ריאינ ןוריב אמש ןאהר וַא ינכס הכלב
 אדצ תקו ןַא דינכ ארצ הכ םיוגב אמשָב הכ

 ראד ףאוט רהָשַב אר דנוארכ תובאת םַפ :דינז אי

 רֶכָשַלַב ןאשיאו דרכ ׁשֶרְרנ רהש רוד הבתְרמ ךיו
 רַב האג רכשל רד אר בשו דנתָשנרב האג
 : דנדרב

 תובאת םיִנָהכְו תפאכרב ידוזב עָשוהי ןאדאדמאב בי

 יאנרַכ תפה ןַהכ תֿפהו : דנַתְׁשאדרַב אר דנוארכ

 דנתפרימ דנואדכ תובאת שיפ התשאדרב אר לבו

 שיפ  חלפמ ןאדרמו דנַתכאומ אר אהאנרכו
 תובאת בקע זַא רָבשְל הקאפו דנַתֿפַרמ ןאשיא
 אהאנרכ (םינהכ) דנתֿפכימ ןוֶגו דנתפַר דָנוארכ

 הבַתְרמְכִי אר רהש םֹוֹוד ןור ספ : דנַתְכאונימ אר די

 זוה ׁשֵׂשֹו דנתשג רב האג רַכָשְלָב הדרכ ףאוט
 ידוזְב רגֿפ עולט תקו םתפה ןור רדְו :דֹנֵדרַכ ןינָג וט

 הֹבַתְרַמ תפה רט ןימהְב אר רהַש התפסאכרב

 תפה אר רהש זר ןָא רד הכניא ג דנדרכ ףאוט

 ָהְבִתְרִמ רד רש ןינו + דנדרכ ףאוט הבָתרַמ

 עָשוהָי הכ דנַתְכאֹוַנ אראה אנַרַכ םינהכ ןוג םתפה
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 מי ו עשוהי הפיחצ

 אר רהש דנואדכ אריז  דינז אדצ תפג םוקב
 זי ןָא רד הָנֹרַהְו רהש ךוכו + תסַא הדאד אמשב

 בֲחָו דש רַהאוכ םארַח דנואדכ יארב תסַא

 רשאב הנאכ רד יו אב הָנֹרַה אב טקפ הַׁשֲחאֿפ

 םידאתחְרֿפ הכ ארינאלוסר אריז דָנאמ דנהאוכ הדנז

 חי זַא אר ןַתָשיוכ ראהנְז אמש אֹמַאְו :דרַכ ןאהנפ

 הכנָא וא דעב אדאבמ דיראד האגָנ םארַח יג

 םארַח ְןיִג ןַא וַא דישאב הדרכ םארח ארנָא

 הדרַכ םארח אר לֵאְָׂשִי האג רַכׁשְלְו דיריגב
 טי ףורטו אלטו הרקנ יִמאֹמַתַו : דיזאס בֶרַטְצִמ ארנָא

 דנואדכ ָהְנאֹזכַבַו רשאבימ דננאדכ קו ןיִנַהֲאַו ןיפמ

 כ אהאנרכו דנַרז ארַצ םוק האגנָא + דַוש הדרארג

 םוקו דנדינש אראנרכ ןאוָא םוק ןוג דנתכאונ אר

 דאתֿפא ןימזב רֶהש ךאצה רנרז אדצ רנלב ןאוָאְב
 דַמָא רַב רהַשְּב דוכ יור שיפ םכרה ינעי םוקו

 אכ זַא דוב רהש רַד הָננֲא רַהְו : דנֵתָּפַרְנ אר רהשו

 אר גאלאו רנֿפסונו ןאג יִתַח ריפ) ןאוגו ןזו דרמ
 ככ דרמ וד ןָאָב עׁשּוהו + דנדרכ ךאלה רישמש ב

 ןז הֵנאֹכְב תֿפנ דנדוב התפר ןימז יַפֹוסאָנְב הכ

 אָננֲא א דראד הָנרַה אב אר ןזו דיֹורְב השָחאפ

 גכ ספ : דידרוכ םפק יו יארַב הכנאנג דירָא ןוריב
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 ז ו עשוהי הֿפיחצ

 שררו בָחָר הדש לֿכאד סוסאג ןאוג וד ןָא
 ןוריב תשאד הָנרַה אב אר שנארדארבו שרדאמו

 ןאשיא הדרוַא אר שנאשיוכ םאמַת הכלב דנַדרוָא
 רהשו : דנראד אָג לֵאַרְׂשִי האג רכשל ןוריב אר דכ

 ןכיל דנרינאזס ׁשֵתֲאְב דוב ןָא רד הָגנָא אב אר
 ָהְנאּכ ָהֵנאזֹבְב אר ןינַהָאְו ןיסמ ףורטו אלטו תרקנ

 ןאדנאכו הָשְחאפ ָבֶתְר עׁשֹוהו : דנדךארג דנואדב הכ

 האג הדנז דוב וא ןאוַא הָנֹרַה אב אר שר
 ןכאס לֵאָרׂשִי ןאיִמ רד ורמַא את ואו תשאר
 יִכֹופאָג :ארב עַׁשּוהְי הכ אר ןאלוסר אריז תסַא
 :דרכ ןאהנפ דוב הדאתסרפ ֹוחיִרי

 תפג הדאד םסק אר ןאשיא עָשוהי תקְנֲא רדו וכ

 התסאכרב הכ יסַכ דנוארכ ָךצהְב ראב ןועלמ
 הְדאז תֶסֹכנ הב רנכ אנב אר ּוחירָי ךהש ןיא

 דוכ ָךְּנוכ ָךפָּפ הבו דאהנ דהאוכ שדאיִנב הופ

 דנואדכו :דומנ דהאוכ אפ רַב אר שיאה הזאורד

 ןימז ןַא ימאמת רד וא םסאו דובימ עשוהי אב

 : תפאי תַרְהְׁש

 2 ב

 ו באב
 דוב הרש םארַח הָנֹנֲא רד לֵאְִָׂי ינו א

 ןֶּב יְֵּבחְּב ימְרַּכְּב ןָכָע אריז דנדיזרו תנאי
20 



 אכ ו עשוהי הֿפיחצ

 דוב הדש םארַח הָגְנֲא וַא הָדּוהְי ָטְבַס וַא הַר

 :רׁש התכורֿפַא לֵאְרְׂשי יִנְב רב דָנואדכ ְבֵֵנְו תפר
 ףדַטְב ןוָא תיִּב דֶזנ הכ יִע את וחירי וַא עְׁשֹוהְ

 ןאשיאו ראתסרפ ןארְרמ תסָא עקאו לָאדתיּב יקרש
 יסוסאג אר ןימו דֹוַרְב תג הדרכ באטכ אר

 :דנדרכ יסופאג אר יִע התפר ןאדרמ ןָא ספ דינכ

 םוק ימאמַת דנַתֿפג ארוא התשנרב עְׁשֹוהְי דנו

 דניִא רב רֿפנ ראזָה הס אי וד רדקב דנָאינ רב

 תַמְח אגְָאְב אר םק יִמאֹמַתו דְנעְב אר יִע
 הָפְב בירק ספ :דֹנַא םכ ןאשיא הכ אריז יהָדנ

 ךוצח וַאו דנתפר אֵֹננֲאָב םֹוכ וא רֿפנ ראה

 ה אהנָא זַא יִע ןאדְרמו :דנדרכ ראדפ יִע ןאדרמ

 הזאורד שיפ או דנתשב רֿפנ ׁשֵׁשֹו יס .ָרדקב

 ןאשיא הדומנ בקאעת אר ןאשיא םיִרָבְׁש את

 לַתמ הרש התכאדג םוק לדו דנדז בישנ רד אר
 דו ָהמאָנ לֵאָרְׂשִי ךיאשמו עשה : דידרנ בָא
 ור םאש את דנואדכ תובאת שיפ הדז ךאנ אר

 : דנדישאפ דוכ יאה רַכְב ךאכו דנדאתֿפא ןימזְב

 ןיא הָנ יארב הוהְי דנואדכ יא הֶא תפג עָשוהיו

 תפדְב אראמ את ידאד רובע ןּדְרִי זַא אר םוק

 שאכ ינכ ךאלַה אראמ הדרכ םילפָת ןאירמַא
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 ז עשוהי הֿפיחצ בב

 :םינאמב ןּררִי ףרט ןֶאְב הכ םידוב הרש יצאר
 לֵאָרְׂשִי הכנָא וַא דעַב םַגְב הָנ דְנאדב יִא הָא ה
 אריז :דנַא הדאד תשפ דוכ ןאנמשר ךוצח זא ט

1 

 ו
- 

 דנונָשָב ארניא ןימז ןאנכאפ יִמאֹמַתֹו ןאינַענכ ןוג

 ןיא וַא אראמ םאנו תּפָרְג דנהאוכ אראמ רוד

 דוכ גרוב סְסָאְב ותו דרכ דנהאוכ עֶטקנמ ןימז

 :דֹרַכ יהאוכ הג

 רט ןיאְב ות ארג זיכרב תֿפג ַעָשּוהיְב דֶנואדכ

 זַאו הדרכ האנג לֵאְרִׂי :יהָראתֿפא דוכ ורב
 הדומנ זואְגַת םדומרפ רמַא ןאשיאב הב זינ ידהַע

 דנָא הדידורו התֿפָרנ םה םארח ג וַאְו דנַא

 דוכ באבסא רד ארנָא הדרַכ ראכְנא הכלב

 ימנ לֵאָרְׂשִי יֵנְב בבס ןיא א :דנַא התשאדנ
 ךוצח וַאְו דנַתסיאְב דוכ ןאנמשד ךוצחב דננאות

 ןועְלַמ הכ ארז רנַא הדאד תשפ דוכ ןאנמשל
 דוכ ןאיִמ זא אר םארַה ְןיֶנ רגַאו דנַא הרש

 : דוב םהאוכנ אמש אב רניד ןמ ריזאסנ האבת

 אררַפ יארְב וגב אמנ םידקת אר םוק זיכרב

 יאדכ הֹוחי ארז דַײאמַנ םידקת אר ןתשיוכ

 רד םארַח יזיִנ לָאְרְׂשִי יא דױנימ ןינָג לאְרְשי
 ןאיִמ זא אר םארח יג ןיא אתו תסַא ות ןאיִמ
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 גכ וז עשוהי הפיחצ

 ינאות ימנ דוב ןאנמשד יור שיפ ינכנ רוד דוב

 די טאבסא קפאומ אמש ןאדאדמאב ספ : דאתסיא

 הכ אר יִטְבַפ הכ רש ינו דַײאיִב ךירזנ דוכ

 ךידזנ דוכ יאה הליבקב דנכ באבַתְנַא דנואדכ
 דנכ באכַתַנַא דֶנואדכ הכ אר יהליבק דנִיֲא

 אר ינאדנאֿכו דאיִב ךידזנ דוכ יאה ןאדנאכב

 ךידונ דוכ ןאדְרַמְּב דנכ באֹכֲתְנַא דנואדכ הכ

 וט רוש תֿפאי וא ָךזנ םארח זיג ןַא הכרהו :דניִא

 הכ אריז דש התכוס שתֶאַב דראד הָנֹרַה אב

 רד יִתַחאבק הדומנ זואְנַת דנואדכ ךהע א

 ; תסָא הדרוַא למעב לֶאָרְשִי ןאיִמ
 וט לֵאָרְִׂי הָתסאֹכרַב ידוזב ןאדאדמאב עָשּוהְי ספ
 הָדּוהְי מְבַסְו דֵרוָא ךידזנ ןאשיא מאֹבַסַאְב אר

 זי דרֹוָא ךירמ אר הָרּוהְי הליבה : רש התפר

 ןאיִחַרְו הליבק ספ רש התפר ןאיִחרְז הְליִבְקו
 התָּפַרְג יִדְבְֹו דרוא ךידמנ ןאשיא ןאררַמב אר

 הי דֶרוָא ךידמ ןאשיא ןאדרַמְב ארוא ןאדנאֿב : רש

 הָדּוהי ַטְבִפ וַא חַרוּב יֵדְבחְב יֵמְרּכְַּב ןֶכֲע

 טי ןמ רספ יא תֿפג ןָבָע הב עָשוהיו :רש התֿפְרִג

 זנו הדב .לאלג אר לָאָרִׂי יארכ היה ןָאלַא
 ידרכ הָנ הכ הדב רַבָכ ארמו אמנ פארַתְעֲא וא
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 ז עשוהי הפיחצ 5

 תפג עָשּוהי ְבאוג רד ןָכָע :ראדמ יפכמ אמ או כ

 הדרכ האנג לֶאָרְׂש יאדכ הָוהְי הב עקאודלַאהיפ

 ןאימ רַד ןוג :םַא הדרָא למעב ןאנגו ינו אב
 הרָקנ לאקְתַמ תפיורו יִרָעְנְש רכאֿפ יאדר תַמיננ

 דוב לאֹקִתַמ האגנפ שנו הכ אלט שמש ךִי
 רַד ךנאו םתֿפְרְנ הדיורו עמט אר אהנַא םדיד

 ןָא ךז הקנו תסַא ןימז רד ןמ הָמיֵכ ןאימ
 המיַכְבו ראתסרפ ןאלוסר עָשּוהְי האגנָא : רשאבימ בב

 הרקנ דוב ןאהנפ וא ָהַמיַכ רד ךניאו דנדיוד

 התַֿפַרְו המיַכ ןאיִמ וא אר אהנָאו :ןָא רז כ
 אר אהנָאו דגדרֶוֶא לֵאָרְִׂי יֵנְב עימנו עשוהי ךונ

 יִנְב :מאמתו עׁשֹוהְו : דנַראהְנ דנוארכ ךוצהב דכ

 שמע אדרו הרקנ חַי ספ ןֵכָע ו אב לאְרְש
 שנאראמַחְ) שנאואגו שנארתְכדו שנארספ) אלט
 אר ׁשכְלמי אמ מאמת שא המיכו ׁשנאדנֿפסוגו

 עָשוהיו : דנדרב רֹוכע יִדאוַב אר אהנָא התֿפָרְג הכ

 דנואדכ יתכאס ברַמַצִמ אראמ הָג יארב תפג

 ימאמַת ספ תכאס דהאוכ בֶרָמַצִמ ארת זורמַא

 ׁשתֶאְב אר אהנָאו דנַדְרַכ ראסננכ ארוא לֶאְרְשי

 ;דנַדרַכ ראס ננס אה גנפב אר ןאשיאו דנדינאזוס
 דנתשאד אפרב וא רַב אה ננס זַא גְרוב הָדֹותַו וכ
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 הכ ח , זז  עשוהי הֿפיחצ

 בצג תש זַא דנואדכו תפסה זורמָאְב את הכ

 ןֹורֹמַא את ןאכמ ןַא םֶסֶא ןירב אנַב תשנרב דוכ

 :תסַא הדש הדימאנ רֹוכע ידאו

 ח באב

 א שאבַמ ןאפארַהו סְרַתַמ תֶּפַג עָשּוהְי הב דנואדבו

 התפאכרַבו ראדרַב דוכ אב אר יגנַג ןאדרמ מאמת
 שנימזו שרהשו וא םֹוק יִע ךלמ ךניא ןרב יִע הב
 ב הכ ירֹוטְב שכלמו יע הבו :םדאד ות תסרב אר
 שתמינג ןכל .ןכב ידומנ למע שכלמו ֹוחיִרְי הב
 רו דירג גאראתב דוב יארב שמיאהב אב אר
 ןאררמ עימגו עָשוהָי ספ-:ואס ןימכ רהש תשפ

 ראזה יס עָשוהיו דנְורב יֵע הב את דנתסאכרב יגנְנ
 אר ןאשיא הררכ באֿבֲתְנַא רואלַד ןאדרַמ זא רֿפנ
 תַֿפג הדומרֿפ רֹמַא אר ןאשיאו : ראתָתָרֿפ בש רד
 זַא ינעי דישאב ןימכ רד רהש יארְב אמש ךניא

 ַהֵמֵהְו דיורמ רוד ראיסַב רהש זַאו רהש תשפ

 ה אב הכ ימוק םאמתו ןמו : דישאב דָעַתְסִמ אמש

 העפר לתַמ ןוָו דמָא םיהאוכ רהש ךירונ דננמ
 ןאשיא .שיפ זַא דָא ןוריב אמ ַהְלַבאקמָב לווא
 ו דרכ דנמאוב בקאעַת אראמו : דרכ םיהאוכ רארֿפ
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 ה עשוהי הֿפיחצ וכ

 דנהאוכ אריז םיזאפ רוד רהש זַא אר ןאשיא את

 רארפ אמ רוצח זַא לווא העפר לַּתָמ הכ תַפ
 האננַא : תכירג םיהאוכ ןאשיא שיפ זא ספ דננכימ ז

 אריז דירוא ףֹרַצַהְב אר רהש התסאכרַב האג ןימָכ זא

 :ראד דהאוכ אמש תסָרְב ארנָא אמש יאדכ הוה

 שתַאְּב אר רהש םַפ דישאב התֶפְרִג אר רהש ןוָנו ח

 ךניא דיִרָוָא למַעְב דנאדֹכ ןכס קפאומו דינאזוסב
 אר ןאשיא עשוהי ספ : םדומנ רמא אר אמש ט

 לָאהתיַּב .ןאיִמ רד התֿפַר האג ןימָכְבְו דאתָסְרֿ

 אר בש ןָא עׁשוהיו דנרנאמ יִע ברג רב יִע
 ןאדאדמאב עשוהיו : דרב רַפָב םוק ןאמ רד י

 אב ואו דומנ ײארָא ףצ אר םוק התסאֿכרב ירוזב
 הנאור יִע וסְב םוק יור ׁשיפ לֵאָרְׂשִי ךיאשמ

 דנדוב ו אב הכ יננָג ןאדרמ יִמאֹמַתַו + דנרש אי

 רהש לבאקמ רו דנדמָא ךידמ הרש הנאור

 ןאימ רדו דנדמָא דורפ יע לאמש ףֶרָמְב הדיסב
 רֿפנ ראזה גנפ הב בירקו + דוב יָדאֹו יִעו וא בי

 הטְב יִעָו לָאזתיַּב ןאיִמ רד אר ןאשיא התפר
 ימאמת ינעי םוק ספ :דאהְנ ןימכ רַד רהש יב יי

 אר ינאנָאו דנדוב רהש ילאמש מב הכ רכשל
 רארק דנדוב ןימכ רד .רהש יִבְרֹנ ףֶרָטְב הכ
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 ה עשוהי הֿפיחצ

 ! תפר ידאו ןאיִמ רד בש ןָא עְשוהַו דנדאד
 שמוק ימאמַהְו וא דיד אר ןיא יֵע ךלמ ו
 -הׁש ןאדרמו דנתסאכרב ידוזב הדומנ ליִנעַת

 שיפ ןייעפ אנ נג יארְב לֵאָׂשִ יִָב הלבאקמב
 תשפ רד הכ תסָנאדַנ ואָו דנתפר ןוריב הָבְרע

 הָמַהו עשוהינ : דנתסַה ןימכ רַד יו יארְב רה
 התלאס םֶוַהֹנמ ןאשיא ךוצה זַא אר דוב לֶאְרש
 אר ימֹוק :מאמתו :דנדרכ רארֿפ ןאבאיִב הארב
 ןאשיא את דנדאד רד אדנ דנדוב רהש רד הכ
 הדומנ בקאַעַת אר עָשוהי ספ דננכ בֶקָעַת אר

 לָאדתיִּבו יִע רד סכנה :  דנרש רוד רהש זַא
 תֿפרנ ןוריב לֵאָרְִׂי יֵנְב בקע וא הכ דָנאמְנ יקאב
 אר לֵאָרְִׂי התשאדג זאב אר רהַׁש יאה הזאורדו
 : דנדומנ בקאעַת

 תפד רד הכ יקארומ תֶפג עָשּוהָי הב דנואדכו

 ות תסַדְב ארנָא אריז ןכ זארד יע וסְב תסא ות
 תשאד דוכ תסדְּב הכ אר יקארזמ עׁשֹוהו םדאד

 דנדוב ןימַכ רד הכ ינאנָאו : דרכ זארד רהש יוסב
 דוכ תסד וא ןוגו דנתפאכרב דוכ יאג זַא ידוזב

 ארנא הרש רהָש לכאדו דנדיוד דרכ זארד אר
 : דנדינאזופ שתָאְב אר רהש הדומנ ליִנַעַתְו דנתפרג
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 ח עשוהי הפיחצ חכ

 ךניא הכ דנדיד התסירגנ בקע רב יִע .ןאדרַמו כ

1 2; 

 הכ

 יאֹרְב םַפ דולמ אלאב ןאמסַא וסב רהש ךוד
 ףרט ןַאנ ףרט ןיאְב הכ דנאמנ תקאט ןאשיא

 רַב דנַתְכיִרגימ ארחצ וסב הכ ימֹוקו דנזירגב

 עְׁשֹוהְי ןוגג : דנתשנרב דוכ ןאגְדננכנ בקאעת א

 ןימכ רַד הכ ינאנָא הכ דנריד לֵאָרְׂשִי יִמאמַתו
 אלאב רהׁש ָךורַו דנא התֿפַרְג אר רהש דנדוב
 תסבָש אר יִע ןאדרמ התשנרב ןאשיא דורימ

 ןוריב רהש זַא ןאשיא הלבאקמב ןארגידו : דנדאד

 זַא ןאנָא דנדוב לֵאָרְׂשִי ןאיִמ רד ןאשיאו דנדמָא
 דנתשכימ אר ןאשיאו רגיד ףרט זַא ןאניאו ףרט ךי

 תאו דָנאמנ יקאב אהנָא וַא יפכ הכ ידחב
 ךזנ ארוא התֿפְרנ הדנז אר יע ךלמו : תֿפאינ

 וַא לֵאָרְִׂי וג הכ רש עקאוו :דנַדרוָא עשה
 ינאבאיב רדו אְרהַצ רד יִע ןאנַכאכ ַהמַה ןתָשב

 גְראֿפ דנדומנימ בקאעַת ןַא רד אר ןאשיא הכ

 הראתפא רישמש ָםר זא אהנָא ָהַמַתו רנרש
 התשנרב יִע הב לֶאְרָשָי יִמאמַת דנתשנ ךאלַה
 : דנַתשכ רישמש םֵרְב ארנָא
 רנדאתפא ןזו דרמ וא זור ןַא רד הכ ינאנַא המה

 ןאמדרַמ ימאמת ינעי דנדוב רֿפנ ראזה הדואוד
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 טכ ח עשוהי הֿפיחצ

 וכ קארזמ אב הכ אר דוכ תפד עָשּוהְי אריז :יַע

 ןאנכאס ימאמת את דיִשַכנ ספ דוב הדרכ זארר

 וכ רהש ןָא מינו םיאהַב ןכיל :דרכ ךאלה אר יֵע
 קפאומ דנדרב גאראתב דוכ יאֹרְב לֵאָרׂשִי אר
 :דוב הדומרפ רמַא עָשוהי הב הכ דָנואְדכ םאלכ
 חכ ידַבֲא הדת ארנָאו דינאוס אר יע עֵׁשֹוהְי ספ
 טכ ךלמו : תפא יקאב זורֹמַא את הכ תָכאֹפ הבאר
 בורג תקו רדו דיִשַכ ראדְב םאש ַתקו את אר יֵע
 ראד זא ארוא שאל את דומרֿפ עשוהי באתֿפָא
 רהש הואורד הנד ךונ ארוא הדרוָא ןייאפ
 ןא רַב אה גנָס וַא גרוב ָהָדותֹו דנתכארנַא

 : תסַא יקאב זורמא את הכ דנדרכב אפרב
 שק יאדכ הוהְי יארב יחבְרמ עָשוהי האננָא
 א הֶנב הָשמ הכנאנג :דרכ אנב לֵביֵע וכ ר
 ידֹומְב דוב הרומרפ רמַא אר לֶאְרש יִנָב דָנוארב
 ינעִי תסַא בותכמ הָשמ ַהָרֹות ָךאתְכ רד הכ

 רב יסכ הכ הדישארתאנ יאה גנכ וא יחבדמ

 ןא רַבּו דוב הדרַכנ דנלב ןינַהֲא תאלַא אהנָא
 דנרינארָלג דְנֹוארכ יארְב יתמאלס יאה ינאברק

 כל ןָארַב אֵגנָא רדו :דנדרכ הבד יתמאלפ יאבדו
 דוב התָׁשֹננ הכ אר הָשמ ָהֶבֹות ַהָבְסנ אה גנפ
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 ט ח  עשוהי הפיחצ ל
 לֵאָרְׂשִי ימאמתו : תכאפ םוקרמ לֵאָרְׂשִי יִנְב ָךוצהַב גל

 ףרמ וד רַהְב * ןאשיא ןארואדו אֹסַאֹורו ךיאשמו

 דנואדכ רהע תובאת הכ הנַהכ ןאיואל שיפ תובאת

 םַהְו ןאבירג םַה דנדאתסיא דנתשאדימ רב אר

 ןאשיא ףצנו םיִזיִרְג הוכ ףרטב ןאשיא ףצנ ןאנֶטְותמ

 רֹמַא דנואדכ הָרנַב הָשמ הכנאנְנ לֵביִע ַהוכ ףרטב
 תכרב לא אר לארי סוק את דוב הדומרֿפ

 םה תעירש ןאנַבפ יִמאֹמַה ןאוַא .דעבו :דנַהְד דל
 ָבאתֶכ רד הכ ידֹומב אראה תַנָעְל םַהֹו אה תַכְרַב
 רֹמַא הֵׁשֹמ הָנֹרַה וַא :דִנאוכ תסַא םוקרמ הָרּות
 םאמת ךצהְב עָשּוהְי הכ דובנ יֿפרַה דוב הדומרֿפ
 רד הכ יגאבירנו לאֿפטַאו ןאנז אב לָאָרְׂשִי תעאמג
 : דנאוכנ דנתפרימ ןאשיא ןאימ

 f= ל

 ט., באב

 ןאירמָאו ןאיּתַח ךולמ ימאמת הכ רש עקאו א

 ףרט ןָאְב הכ ןאיסּוביו ןאיוחנ ןאיִזְרַפו ןאיִנָעְנַכו
 יאירד ָהָראֹנַכ ימאמת רדו ןומאהנ הוכ רד ןֶדַר
 : דנֶרינש ארניא ןוָנ דנדוב ןֹונָבְל לבאקמ את גרוב

 לֶאְרְשִ עשוהי אב את דנרש עמג םַה אב ג
 :דננכ גג "אקפתמ
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 אל מ ץעשוהי הֿפיחצ

 ג עָשּוהְי הכ אר הָנֲא ןוִג ןועְבִג ןאנַכאס אמאו

 ד הליחְב זינ ןאשיא :דנדינש דוב הדרכ יעו וירי

 לֶתָמ אר ןַתְׁשיֹוֿכ הרש הנאורו דנדומנ ראתֿפכ
 גאלא רב הָנָהֹכ יאה לאוָג הדרכ רַהאַט ןאיִנְליִא
 הראפנ הָנָֹכ הכ בארש יאה ךשמו דוכ יאה

 ה דפ יאה יאפ רבו :דַֹתֹֿפַרְו דוב הרש התסבו

 תָּכַר דוכ ןֶדַּב רבו הדז הניפו םֶרֵדֹנמ יאה שפכ

 הפכו ךשכ ןאשיא השות ןאנ ימאמתו הָנְהכ

 הדַמָא לֵילִנ רד ּודְראְב עשוהי וו :דוב הרז
 רוד ןימז זַא הכ דנתְפ לארי ןאררַמְבו ֹואְב
 ;דידנב הב דהע אמ אב אלא םַפ םיִא הדַמָא

 רד יאש דנג ןאוה הב לֵאָבְִׂי ןאדרמו
 דהַע אמש אב הנוגנ ספ דישאב ןכאס אמ ןאימ

 ןאגָדְנַב אמ דנַתֿפנ עׁשֹוהְ הב ןאשיא ; םידנב הב

 דינאיב אמש הכ תֿפג ןאשיאָב עׁשֹוהְי םיתסה ות

 ט ַבֵבסְב תַנאגָדְנַב דנַתֿפג וב : רייֵאיִמ אָגכ וַאו

 הדַמָא רוד ראיסְב ןימז זַא ות יאדכ הָוהְי םֶסָא

 רד הכ אר הָנְרַהװ וא ָהזאוָא הכ ארח םיִא
 ךלמ ודב אר הָננֶא זנו + םירינש ררכ רַצָמ
 ןֹוהיִס הב ינעי רנדוב ןְֶּרי ףרמ ןָאב הכ ןאיִרמַא
 תרָפְשַע רד הכ ַׁשְב ךלמ גע שה ךלמ
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 מ עשוהי הפיחצ בל
 ןאנכאס ימאמתו אמ ךיאשמ ספ :דרכ דוב אי

 האר תַהְנְב יהשות הכ דנַתֿפג אמְב אמ ןימז

 התפר ןאשיא לאבקַתְסֶאְבְו דיריגב דוכ תב
 םיתפה אמש ןאגָדְנַב אמ הכ דייוגב אר ןאשיא

 ןאנ ןיא :דידנב הב דהַע אמ אב ןָאְלַא סָּפ בי
 אמש דזנ את םידש הנאור הכ יור רדר אמ

 השות יארְב ארנָא דוכ יאה הנאכ וַא םיִיאיִב

 הרז הפכו ךשכ ךניא ןָאְלַאו םיִתֿפְרְנ םרנ האר
 םידרכ רפ הכ בארש יאה ךשַמ ןיאו :תסַא הרש גי

 שפכו תככ ןיאנ הרש הראפ ךניא) רוב הזאת

 : תפא הרש הנהכ האר לוט תְרַתכ וא אמ יאה
 דנתפָרְנ ןאשיא ָהָשות וַא ןאמדרמ ןא האגְנָא די

 אב ַעׁשֹוהּו : דנדרכַנ תַרושַמ דנוארכ ןאהד זָאְו וט

 אר ןאשיא הכ תסב דהע הדרַכ חלצ ןאשיא
 ןאשיא אב תעאמְנ יאסַאֹורו דראר האגנ הדנז

 ור הס יאצקנא זא רעב אֹמַא : דנדרוכ םסק

 הכ דנדינש דנדוב התסַב דהע ןאשיא אב הכ

 ןכאס ןאשיא ןאיִמ רדו דנא ןאשיא ךידזנ אהנָא

 םווס ור רד י הדרכ גוכ לֵאָרְׂשִי יִנְב ספ :דנַא זי

 ןֹועְבּג ןאשיא יאה רהש) דנדיסר ןאשיא יאה רהשב

 לֵאָבׂשִי יֵנְבַו + דוב םיִרָעַי תירקו תֹורֲאְבּו הֶריפְכו חי
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 מ עשוהי הפיחצ

 יארְב תַעאמְג יאפַאור אריז דנַתָשכנ אר ןאשיא

 הדרוכ םכק לֵאְָׂשִי יאדכ הוה הב  ןאשיא
 :דנדרַכ הֹמַהָמַה אסַאור רַב תעאמג ימאמתו דנדוב

 גל

 טי יאְרְב הכ דנתפג תעאמג יִמאמתַב אסַאֹור עימנו

 ספ םידרוכ םסק לֵאָרְׂשִי יאדכ הָוהְי הב ןאשיא
 כ ארניא :םינאפַרְב ררצ ןאשיאב םינאותימנ ןָאְלַא
 האגְנ הדנז אר ןאשיאו דרכ םיהאוכ ןאשיִאְב

 ארְב הכ ימַסַק ְבֵֵכְב אדאבמ תשאד םיהאֹוכ

 אסַאורו :דַֹׁשְב אמ רב בצק םידרוב ןאשיא

 סַפ דננאמְב הדנז הכ דיראדנְב דנָתפג ןאשיִאְב

 בָא ןאיאקסו ןאנַכש םזיה תעאמנ יִמאמַת יארב

 : דנדוב התפג ןאשיִאָּב אסַאור הכ ןאנְג רנרש

 הדרכ באטכ ןאשידב) דֶנאוכ אר ןאשיא עשה

 אמ הכ ריתפנװ דידאד בירֿפ אראמ ארֶנ תֿפג

 ןאיִמ רד הכנָא לאחו םיתפַה רוד ראיפַב אמש זַא
 אמש .זַאְ רינועלמ אמש לאח ספ :דינכאפ אמ
 יארב .השימה בָא ןאיאקס) ןאנכש זיהו ןאמאלג
 באֹוג רד ןאשיא +: דוב דנהאוכ אמ יאדכ ָהְנאכ

 "אניקי ארת ןאגָדָנַב הכ אריז דנַתֿפג עׁשוהְי

 השמ דוכ ַהֵדנב ות יאדכ הֹוהְי הכ דנראד רבכ

 אר ןימָז ןיא ימאמה הכ דוב הדרכ רמַא אר
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 י , ט עשוהי .הפיחצ דל
 שיפ וא אר .ןימז ןאנכאפ הָמַהו רַהָרְב אמשב
 בָבַסַב דוכ יאה ןאָג יארַבו דנכ ךאלַה אמש ור
 :םידרַכ אר ראכ ןיא ספ םידיסרת ראיסב אמש

 ירומ רַהָּב םיתפה ות תסד רד אמ ךניא ןָאלַאו הכ
 אֹמְב הכ תסַא באוצו וכינ ות ךטנ רד חב

 ןאשיא אב וא םַפ :אמנ למע ײאמנ ראתפר ו

 תפד וַא אר ןאשיא הדומנ למע רט ןימַהְב
 : דנתשכנ אר ןאשיא הכ ראד ייאהר לֵאָרׂשִ נב

 את דרכ ררקמ אר ןאשיא זורנָא רד עָשּוהיַו מ

 יארַבו תַעאֹמְנ יאֹרַב בָא ןאיאקסו  ןאנכש םזיה

 וא הכ ימאקמ רד דנשאב דנואדכ ַחְבְרַמ

 : דנתסה ןינָג ורמַאָב אתו דנכ ראיִתְבַא

 באב

 עָשוהְי הכ רינש םלָשּוהי ְֶּלֶמ קֶרצִנרֲא וו א
 הכ ירֹוטַו הדרכ האבת ארנָאו התפְרְג אר יִע
 שבלמו יע הב דוב הדומנ למע שבלמ) וחיי הב
 לארי אב ןֹועְבִּג ןאנכאסו תסא הדומנ למע זנ

 ןאשיא : דנשאבימ ןאשיא ןאימ רד הדרכ חלצ ב

 לִתַמ גרוב רהׁש ןעְבְ אריז . דניִפרַת ראיסְב

  שנאדרמו דוב ןישנ האשדאפ יאה רחש וא יכי

34 



 הל י עשוהי הֿפיחצ

 ג ָךונ םלָשּורי ֶּלֶמ קֶדְצְיִנא ספ + רנדוב עאֿגש

 -ּדְלַמ עיפו .תּומְרידְּלַמ םָארפו ןֹורְבֶחְדַלַמ םֶהֹוה
 ד ןמ רזנ :תֿפג הדאתסרפ ולגעדְלַמ ריב שיכל
 םינוְב אר ןֹועְבִּג את רינכ תנאָעַא ארמ הדַמָא
 הדרכ חלצ לֵאָרׂשִי יִנְּו עׁשוהַי אב הכ אריז
 ה םלָשור ְךְלַמ נע ןאיִדמַא ָךלַמ ננפ ספ :רנַ

 למ שיכל למ תמרי הלו ןח למ
 רַב דוכ כשל םאמת אבו דנרש עמְג ןֹלָנָע
 ןָא אב הדז ודא ןֹועְבִּג לבאקמ רַרְו דנַרַמֲא
 ודְראְב עְׁשֹוהְי ךזנ ןֹועְבּג ןאדרמ ספ : דנדרכ גנְנ

 ַא אר רוכ ַתֹפַד דנתפג הראֹתְסִרֿפ לָיְלג רד
 אראמו איִב אמ ָךֹמ ידזְב ראדמ זאב תנאנָדנַב
 ינאיִרמַא ךולמ מאמת אריז ןכ רַרַמו הָרב תאגנ

 הרש עמג אמ רַב .דננכאס ןאתסהוכ רד הכ
 ז ַהֵמַהְו יגנג ןאדרמ מג אב עָשוהי ספ :דנַא
 :רמָא .לגְלִג זַא עאגָש ןאדרמ
 ח ארז םרַתַמ אהנָא וַא תֿפֹג עָשּוהי הב דנואדכו
 שיפ ןאשיא זא יסכו םדאד ות תפַרְב אר ןאשיא

 ט וַא בש יִמאֹמַת עָשוהי ספ + ראתסיא דַהאֹוכַנ ות
 : .דַמָא רַב .ןאשיאב ןאהנאנ הדרכ וכ לָּנְלּ
 ו תכאס .םָוהְנמ לארׂשי ׁשיפ אר ןאשיא רנואר
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 י עשוהי הֿפיחצ ול

 תֶׁשְב ימיטע ָךאתָשְכָב ןועְבּג רד אר ןאשיאו
 אתו דינאזירג ןרֹוחתיב ָהְנְררנ ָהאֹרְב אר ןאשיאו

 שיפ וַא ןוָנו :תֶשכ אר ןאשיא הָרָּקִמְו הקוע אי

 -תיֵב ירזארכ רד ןאשיאו דנדרכימ רארֿפ לֵאָרׂשי
 ןאשיא רב הָקְוע את דנואדכ האגנָא דנדובימ ]רוח

 דנדרמו = דינאראב גרוב יאה גנס ןאמסַא וַא
 רתשיב דנדְרמ גרנַת יאה גנכ וַא הכ ינאנָאו

 רישמשב לֵאָכִש יֵנְב הכ ינאסַכ וא דנרוב

 : דנַתָשְב

 אר .ןאיִרמָא דנואדכ הכ יור רד עָשוהי האגנא בי
 ךוצח רד דנואדכב דרַכ םילפַת לארי ינב שיפ
 רַב באתֿפָא יא תֿפג הדרכ םלכמ לֶאְרְשי ינב
 ספ +: ןוליא דאו רב האמ יא ות תסיאָב ןּועְבְ
 א םוק את דומנ ףקות האמו דאתסיא באתֿפָא
 באתכ רד ןיא רַגמ דנתֿפְרְג םאקתנַא דוכ ןאנמשד

 ןאמסָא ןאיִמ רד באתֿפָא הכ תסינ .בותכמ דש
 לינעַת .ןַתַפַר ורפב תר מאמת בירקו ראתסיא
 עקאו ןָא לֹתַמ יור ןָאזַא רעבו ןָאזַא לבקו : דרכנ
 דוְשְב אר ןאסנָא ןאוָא דנואדכ הכ דוב הרשנ
 ; דרכימ גנג לַארש יארב דָנאדֹכ אריז

 רב לגג ודְראָב לאש ימאמת אב עָשוהי ספ ומ
se 
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 ול י עשוהי הפיחצ
 וט אר דוכ הדרַכ רארפ ְךֶלַמ גנפ ןַא אֹמַא : דנתשנ

 זי רָבַכ עְׁשֹוהיִבו : דנתכאפ ןאהנפ הָרקִמ הְראגַמ רד

 דנַא הדש אדִיֿפ ךֵלַמ :גנָּפ ןָא הכ דנתפג הדאד
 חי גנס תפֹג עְׁשֹוהְי : דננאהנפ הָדקַמ ָהְראגַמ רדו |

 ןא רַב רינאטלגב הראגמ ָהֵנַהַרְב גרוב אה
 ינאב האג) אר ןאשיא את דיראמגב ןאֿמדָרַמ
 טי ןאנמשד הכלב דַײאמנמ ףלות אמש אמַאו :דננכ
 דיִשְכְב אר ןאשיא ָךֿכַאֹומו דינכ בקאעַת אר .דומ
 אריז דנוש לֿכאד דוכ יאה רהשב הכ דיראדנמו
 םילסת אמש תסַדְב אר ןאשיא אמש יאדכ הוה
 כ ןַתָשְכ זַא לֵאָרְׂשִי ינו עׁשוהְי ןוו :תסַא הדומנ
 ןרש דובאנ את ימיטע ראיסב ָךאתְׁשנב ןאשיא

 תאננ ןאשיא וַא הכ יהייקבו דנדש גראפ ןאשיא

 :דנרַמָא רד ראד ראצַה יאה רהַׁשְב דנתֿפאי

 אב הֶדְקמ רד ּודְראְב עשּוהי ךזנ םוק יִמאֹמַת האננַא

 ידחא רַב אר דוכ ןאבז יסכו רנתשנרב יתמאלסְב
 הנהד תפג עָשּוהְי ספ : תכאסנ זית לֵאָרׂשִי יֵנב זַא
 הראֿומ זַא אר למ גנפ ןָאו דַײאשנב אר הראומ
 נפ ןַאו דנדרכ ןינג ספ : דירוֲא ןוריב ןמ דזנ

 למ ןורְבָ ּךְלֶו טורי למ .ינע אר ךלמ
 הָראגמ וא אר ןולנָע ָךְלֶמּו שיִכְל ָךְלִמּו תומר
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 י עשוהי הֿפיחצ הל
 עשהי .ךמ אר ךולמ ןוו :דנדרוָא ןוריב יו דו דב

 אר לאָרְׂשִי ןאדרמ ימאמַת עֶׁשֹוהְי דנדרוַא ןוריב
 יו הארמַה הכ יגנָנ ןאדרַמ ןאראדרַבו דנאוב

 = אר דוכ יאה יאפו דייאיב ךירזנ תֿפג דנתֿפבימ

 הדַמֲא ךידמ ספ דיראדגב ךולמ ןיא ןדרג רַב
 : דנדרארג ןאשיא ןדרג רב אר דוכ יאה יאפ

 דישאבמ ןאפארַהו דיסרַתַמ תֿפנ ןאׁשיאְב עָשּוהיַו הכ

 ןאנמשד המה אב דנוארכ אריז דישאב רילדו יוק
 דהאוכ ןינָּג דיֹנכימ נג ןאשיא אב הכ אמש

 תַשְכו דז אר ןאשיא ַעְׁשֹוהְי ןַא זַא דַעַבו :דרַכ וכ

 אה ראד רַב םאש את הכ דישכ ראד גנפ רַב

 עְׁשֹוהְי באתֿפָא בורג תקַו רדו :דנדוב התָכיֹוֲא

 דנדרוַא ןייאפ אה ראד וַא אר ןאשיא את דומרפ

 דנדוב ןאהנפ ןָא רַד הכ יהְרֹנמְב אר ןאשיאו

 את הכ גרזב יאה גנפ הראגמ הנהדבו דנתכאדנא

 : רנתשארג תפא יקאב זורמָא

 שַבָלַמו ןָאג תפְרְנ אר הָדְקַמ טשוהי .זור ןָא רו זמ
 הכ אר יסופנ ָהָמַהְו ןאשיא הדז רישמש ַםַדְב אר

 תשארננ יקאב אר יסכו דר ךאלה דנדוב ןָא .רד

 אב דוב הדומנ ראתפר וחיי ךְלִמ אב הכ ירטבו
 :דרַכ ראתפר זינ הָרקִמ ְּךלַמ
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 טל י עשוהי הֿפיחצ
 מכ הָנבְל הב .הֶדְקמ וַא לֵאָרְִׂי .ימאמַת אב עשה
 ל וינ ארנָא דנואדבו + דרכ גג הָנֶבְל אבו תשדג
 ןָא ספ .דומָנ םילפָת לֶאְרשי .תפרְב ׁשַכְלַמ אב
 רישמש חב דנרוב ןָא רד הכ אר ינאסכ המה
 אב הכ ידֹוטבו תשאדגנ יקאב אר יסכו תַשְכ
 ינ ןָא ךֶלֶמ אב דוב הדומנ ראתפר וחי ָּךְלַמ
 : דרכ ראתֿפַר
 א שיִכְל הב הֶנֶבְל וא לֵאָרְׂשִי ימאמת אב עשה
 :דרכ גנג ןָא אב הד: ודא ׁשלְבאקמְבַו תשרג
 כל דומנ םילסת לֵאָרְׂשִי תסב אר ׁשיִכָכ דנואדכו
 המה ןַאו דומנ דינפת םווד ור רד ארנַא הכ

 תֵׁשכ ריִשָמַש רב דנדוב ןָא רַד הב אר ינאסכ
 | ; דוב הדרכ הָנְבְל הב הכנאגג
 ול רמָא שיִכָל תנאעַא יארב רֶנ ְלַמ םרה האננָא

 הכ ידֲחְב דאר תסָכְש אר שמָוקו וא עשוהיו

 : תשאר יקאב וא ואב אר סב
 דל ןּולנֶפב .שיִכְל וא לֵאָרְׂשִי מאמת אב עשה

 גג ןָא אב הרז ודא  שלבאקמְבו דנתשבג
 הל רישמש רב התַפְרְג ארנָא ור ןאמה רדו : דנַדרכ

 ןַא . רד .דנדוב ןַא רד הכ אר ינאפכ ָהָמַהְו דנדז
 :דוב הדרכ :שיִכְל הב הכנאנ) דרכ .ךאלַה זור
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 י .עשוהי הפיחצ מ

 ֹורְבֲח הב ןֹולְנָע וא לֵאָרְׂשִי ימאמַת אב עׁשהו ל
 התָּֿפִרְג ארנָאו : דנדרַכ נג ןַא אב הדמָא רב ל

 ינאפכ ָהָמַהו שיאה רהַׁש ַהַמֵהו ׁשֹכְלַמ אב ארנַא
 קפאומו דנדז .רישמש ַתֵרְב דנדוב ןַא רד הכ

 יקאב אר יסכ הוב הדרכ ןֹולְגַע הב הכ הֶגנָא רה

 רד הכ ינאפַכ ַהַמַה אב ארנַא הכלב תשאדננ
 :תֿכאפ ךאלַה דנדוב ןָא

 אבו תשנרב רֶבְד הב לֶאְרְשי ימאמַת אב עשוהיו חל

 רהש  ָהָמַהְו ׁשבְלַמ אב ארנָאו :דרַכ גנג ןָא טל

 ָהָמַהְו דנדז רישמש ָחֵדְב אר ןאשיאו תַפְרִנ שיאה

 ואו דנתכאס ךאלַה דנַדוב ןָא רַד הכ אר ינאסכ
 ראתפַר ןּורְבָח הב הכ ירוטבו תשאדגנ יקאב אר יפכ

 ןאנָנ דרכ ראתפַר זינ ׁשֹבְלָמ רָּבְד הב דוב הדומנ

 :דוב הרומנ ראתפר זינ ׁשֹכְלָמו הָנָבל הב הב
 בוננו ןאתסהוב ינעָי ןימז ןַא ימאמת עָשּוהי ספ מ

 הדז אר אהנָא ךולַמ עימנו אה יראו ןומאהנ
 אר םֿפנ יד רַהו תשאדגנ יקאב אר יסכ יסכ <

 רֹמַא לֵאָרְׂשִי יאדכ הֹוהְי הכנאננ הדרכ ְךאלַה
 עֶנְרַּב שרק זַא אר ןאשיא עְׁשֹוהװ : דוב הדומרפ אמ

 :דז ןֹועְבִּג את אר ןָשג ןימז 'ימאמתו הז את

 ךָי רד אר ןאשיא :ןימזו ךולמ ןיא .ץימג עשוהיו במ
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 אמ אי |י עשוהי הפיחצ

 יארַב לֵאָרְׂשִי .יארכ הוי הכ ארח תמְרְג תק
 יט לֵאָרְׂשִי ימאמַת אב עׁשוהװ :דרכימ נג לֵאָרׂש
 :דנדרכ תעגארמ לְָּלַּג רַד ודְראָב

 אי באב

 א דינש ארניא רֹוצֲחְּדַלִמ ןיבי ןוג הב רש עקאונ

 ךְלַמ רזנו ןורְמָש ּךְלֶמ דג ןהַמ למ בבי דמ
 ב לאמש רב הכ יכולמ רנו + דאתסרפ השב
 ןומאה רַדו .תּורָנַּכ בונג הָבְרע רַדֹו ןאתסָהוכ רד

 ג ןאיִנֲעֶנְּכ ךזנו :דנדוב בֵרגַמ ףרטב רוד תֹוֿפַנ רדו

 ןאיִזְרּו ןאיִּתֲחֹו ןאיִרמָאו  בֶרגמו .קרשמ ףרַטְב
 ןימז רד ןֹומְרָה ריז ןאיהו ןאתסַהוכ רד ןאיִסּובו
 ד הכ דוכ אה רַכְׁשַל מאמת אב אהנָאו + הָפְצַמ
 הראנכ גיר לָּתָמ ןאשיא רדעו דנרוב יראיסְב םוק
 ןוריב ראיסְב יאהַברעו ןאבסַא אב דוב אירַד
 ה רנַרַמֲא הרש עמג ךולמ ןיא ימאמַתְו + דנדמָא
 את דנדז ּודְרא אָג ךָי רד םֹורַמ יאה בָא דנו

 : דננכ גנָנ לֵאָרׂשִי אב
 ו אריז םרַתַמ ןאשיא וַא תפנ עְׁשֹוהְי הב דנואדכו

 הרש התְׁשכ אר ןאשיא ץימג יתקו ןינג אדרֿפ הכ

 ןאשיא ןאבסַאו דרכ םהאוכ םילפַת לֵאָרׂשִי ָךוצֹחְב
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 אי עשוהי הֿפיחצ

 ׁשתֶאְב אר ןאשיא יאהבארעו דרכ יהאוכ יִפ אר

 ןאדרמ מאמת אב עָשּוהָי ספ :דינאוס יהאוכ

 םּורַמ יאה בָא מ ןאשיא הלבאקמב יגננ
 דנואדכו :דנדרכ הלַמֲח ןאשיא רַב הדַמָא ןאהגאנ

 ןאשיא הכ דומנ םילפת לֶאְרְשִי ָתַדְב אר ןאשיא
 אתו םִימ תֹופְרְׂשִמו גרזב ןודיצ אתו דנדז אר

 דנתָשכ הדרכ בקאעת יקרש ףרטְב הָפְצַמ ידאו

 :דנתשארננ יקאב ןאשיא וא אר יסכ הכידַחב

 אב דוב התֿפנ וב דנואדכ הכ ירָוטב עְׁשֹוהְיו

 דרכ יִפ אר ןאשיא ןאבסַא הדומנ ראתפר ןאשיא

 : דינאזוס שתָאב אר ןאשיא י!אהְבארעו

 התפר אר רּוצָחו תשנרב תַקְוְנָא רַד עָשוהַיו

 לבק רוצח אריז תַׁשְכ רישמש אב אר שבלמ =
 אי

 בי

 ינאפכ המה : דוב ךלאממ ןִא עימנ ר ןַא וא
 ןאשיא התְשכ רישמש ַםַדְב דנרוב ןָא רד הכ אר
 יקאב תאיַח יד גיהו דרכ ךאלה לכילאב אר
 ימאמת עשוהיו :דינאזס ׁשֹתֶאְב אר רֹוצָחְו דנאֹמנ
 תפָרג אר אהנָא ךולמ עימנו ךולמ ןָא אה רהש
 ךאלה לכלב התשכ .רישמש ב אר ןאשיאו
 הדומרֿפ רמַא דנואדכ ַהָדנְב השמ הכ ידֹוטְב דרכ
 דוב יאה לַת רַב הכַײאה רהש ַהַמַה וכל : : רוב
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 גמ אי ץעשוהי הפיחצ

 אופ דינאוסנ אר אהנָא לארֵׂשִי דנדוב ראותפא
 ינו = : רינאופ טקפ ארנָא עָשיהְי הכ רֹוצָח
 םיאהַבו אה רהש ןַא תַמינֹנ יִמאֹמַת לארי
 ָהָמַה אמא דנדרב תַכאֹגְב דוכ יארַב אר אהנָא

 ןאשיא הכ ידַחְב דנַתְׁשְכ רישמש םֵדְב אר טדרמ
 יקאב אר תאיח יד יה = הדר ךאלַה אר
 וט אר הָׁשֹמ רוכ ַהֶדנב דנואדכ הכנאנג :דנַתׁשאדַֹנ
 רמַא עְׁשֹוהְי הב הָשמ ןינְנמה דוב הדומרפ רמַא

 זַא יויו .דומנ למע עשה דֹומ ןימהְבו רומרֿפ
 דוב הרומרֿפ הֶשמב דנוארכ הכ ימאכחַא עימָג

 וט ןימז ןָא  ימאֹמַת ַעׁשֹוהְי ספ : תשאדננ יקאב

 ןומאהו ןָשּוג ןימַז ימאמתו בונְג יִמאֹמַתְו ןאתסַהוכ

 :תּֿפַרְנ ארנָא ןומאהו לֵאָרׂשִי ןאתסַהֹוכו הֶבָרע
 את דנרימ אלאב ריעש וסְב הב קֶלָח הוכ :זא
 ןֹומְרָח הוב כז :ןֹונְבְל ידאו רַד הכ דג לעב
 אר ןאשיא התֿפָרְו אר אהנָא ךולמ עימנו תסַא
 חי ךולמ ןיא אב ראיסב יאה זר עָשוהיו : תַשבַו ד

 טי לֵאָרְׂשִי יִנַב אב הכ דובנ ירהשו + ררכ גג

 ןכאס ןועְבְג רד הכ ינאיוח וג רשאב הדרכ חל
 כ אריז :רֹנֲתֹֿפַרִג נג רד אר ןארניד ָהָמַהו דנדוב

 תכס אר ןאשיא לָר הכ דוב דָנואדֹכ בנאַג זַא
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 בי ,אי עשוהי הֿפיחצ

 ואו הנִא רד לֵאָרְִׂי ַהָלֵנאֹקֹמְב את דֹנכ
 ןאשיא רבו  דזאפ ךאֹלַה לֹכלאַב אר ןאשיא
 דזואפ דובאנ אר ןאשיא הכלב דושנ תַמחַר

 :דוב הדומרֿפ רמא הָשמב דנואדכ הכנאנג

 זא אר ןאיקנע הדמַא עָשוהי ןאמז ןַא רד

 יאה הוכ המה בֶנעְו רבו ןֹורְבָ א ןאתסַהוכ
 תבאס עטקנמ לֵאְרׂשִי יאה הוכ ָהָמַהו הרה
 לאָב ןאשיא יאה רהש אב אר ןאשיא עשוהיו
 יִנָב ןימז רד ןאיקְנַע וא יסַכ : דרכ ךאלה לכ
 דֹוְׁשַאו תג הֶזע רד ןכיל דָנאמַנ יקאב לֵאָרְׂשי
 ןימז ימאממ עְׁשֹוהְי ספ : דנדנאמ יקאב יצעב

 דוב התפנ .הָשמב דנואדכ הָנְנֶא סה רב אר
 רב לאש יִנְב הב ארנָא עשה = תפר
 דישכב תיכלמְ ןאשיא טאבסַאו אה הקרפ בסח
 : תַפְרְג םארָא גננ זַא ןימ

 בי באב

 דנַתְׁשְכ לֵאָרׂשִי ינב הכ ןימז ןָא ךולמ דננאניאו
 עלטמ וסב די ףרט ןָאָב אר ןאשיא ןימ
 ימאמתו ןֹומְרְח הוכ את ןונרַא ידאו זַא באתָֿא

 ךְלִמ .ןוחיפ :דנרש ףרצתמ אר יקרש  הָבְרִע ב
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 בי עשוהי הפיחצ

 רערע זַאו דוב ןכאס ןומשְח רד הכ ןאירמַא

 ידאו טסו וא תסא ןונרא ידאו ָהְראנכב הב

 ןוע יֵנְב חרס הב בי ידאו את רָעְלִג צנ
 יאירד את הָבְרַע זַאו :דרכימ ינארמכח תסַא
 ינעי הָבָרע יאירד אתו קרשמ ֿרטְב תו
 המשי תיִּב ַהאֹרְב קרשמ ֿףרטב חלַמילא-רהב
 ּךְלַמ גע ךחרסו :הָגסּפ ןמאד ריז בג ףרמבו
 תורְתְשע רדו דוב ןאיִאֿפְר הייקב וא הכ ןֵׁשְב

 הָכְלַסו ןומְרָה וכ רַדֹו :תשאד תנוכס יִעֵרְרֲאו
 רַבֹו ןאיִבעַמו ןאיִרשְג ךחרס את ןַשְב ימאמתו

 ינארמכח ןּובׁשָה ָּךְלֶמ ןֹוחיִס רֶתרפ את רַעלִג ףצנ
 לַארׂשיו דנואדכ ָהְדנב הָשמ אר אהניא : דרכימ
 ןאיִנָבּואְר הב ארנא דנואדכ ָהֶדנב הֶשמו דנדו

 : דאד תֶיֵכְלַמב הָשנְמ טבס צו ןאיִדת

 לֵאָרׂשִי יִנָבו עָשוהָי הכ ןימז ןַא ךולמ דננאניאו
 תֶׁשְכ בֶרְגַמ תֹמַכְב ןדִרַי ףרמ ןָא רד אר ןאשיא
 הב קלָח הוב את ןֹונָבְל יראו רד רָּג לעב א

 טאבסַאָב ארנָא עָשּוהיו דורימ אלאב  ריִעָשְב

 תַכְלַמִב ןאשיא יאה הקרפ בסח רב לֵאָרְׂש

La 
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 ה אה תשרו הָבְרִעו ןומאהו ןאתפַהוכ רד :דאד
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 בי עשוהי הפיהצ ןמ

 ןאיִנעֶנַו ןאירמַאו ןאיִּתַח זַא בונג רדו ארחצו

 : ןאיסוביו ןאיִוֵחו ןאיִזרּפו
 ירי ט

 יבמ

 סיזר

 יז

 יכיו אי

 ויו

 יבו-בי

 יבמ

 יביו ןני

 יבמ

 יכיו ךי

 ה

 יכין

 יפי

 יכיו זט

 יב

 פר

 יכח

 וחיי ָךְלִמ
 יולהפ רד הכ יֵע .ְךֶלַמ
 :תֹסַא לָאדתַּב

 םילׁשורְי ךֶלֶמ
 :ןורבָח ַּךְלָמ
 תומר ךְלִמ
 : שיִבָל ָּךָלמ
 ןולנָע :ּךְלִמ
 : ג ָךְלַמ
 רַבְר ָּךְלִמ
 : רג ל
 הָמְרָח למ
 : רָרע ָךֶלִמ
 הָנְבְל ָּךְלֶמ
 : םֶלְדַע למ
 הָרְקַמ למ
 : לָאתיִּב ָךְלִמ
 ופה ךְלִ
 :רֵפַח :ָךְלִמ



 יפו

 זכה

 זנו

 יכלו

 יכיו

 יפו

Pay 

 יכיו

 מ

 יכיו

 יכיו

 יכיו

 ירי ספ

 עשוהי הפיחצ

 למ
 למ
 למ
 למ
 ֶלֶ
 למ
 למ
 ךֶלֶמ
 ְּלִמ
 ְּלִמ
 למ
 ּךְלִמ
 ּךְלִמ

 גי 86

 קא
 : ןורשל

 ומ
 : רוצח

 ןוארמ ןורָמָש

 :ְָּכַ
 נע
 : ודגַמ

 שדק
 :לָמְרַכ רד ענק
 רוד תפנ רד רוד

 : לָּגלְּג רֶד אה תַמֹא
 הָצְרִת

 : דנדוב רֿפנ ךו יס ךולמ עימגו

 : דנאמימ .יקאב ֿרצַת יארב
 עימו םיתשלפ ךולב ימאמת : דנאמימ יקאב

 בי באב

 א וב דנואדכו רש הדרוכ לאפו ריפ עָשוהיו

 ראיפְב ןימז וּונהְו יהרש הדרוכ לאסו ריפ ות תֿפנ

 אב

 בב

us ב 

 רב

 ב הכ ינימז תסניאו

 ג תסַא רַצָמ לבאקמ רד הכ רוחיש זַא :ןאיִרׁשג
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 גי = עשוהי הפיחצ חמ
 ןאיִנאעֶנכ וַא הכ לאמש תְמַסְב ןֹורְקָע ַדַחרַכ את
 יִתְוַע זַא םיִתְׁשְלַפ ראדרכ גנפ ינעי דנשימ הדרמש

 בונג זַאו : םיועו יִנורקְעו יתנו ינֹלְקְׁשֲאו יִדֹהְׁשַאו ד
 ןאינוריצ וא הכ יִהָראַֹמַו ןאיִנאעֶנכ ןימז ימאמת

 ןאיִלְבִג ןימזו :ןאירמַא דַחרכ אתו קפַא את תפא ה
 דג < זַא באתֿפָא עלטמ תמפב ןּונָבְל ימאמתו

 ימאמת : תַמָח לבר את תפא ןומרח ַהוכ ךיז הכ +
 הכ םִימ תַפְרָשַמ את ןֹונָבְל וא .ןאתסהוכ ןאנָכאס
 שיפ וַא אר ןאשיא ןמ רנשאב ןאינודיצ עימנ

 אר אהנָא ות ןכיל דרכ םהאוכ ןוריב לֵאָרְׂשִי נב
 אמנ םיסקַת הערקב תיבְלַמְב לֵאָרׂשִי יִנְב הב

 ןיא ןַאלַא ספ :םַא הדומרֿפ רמָא את הכנאננ ו
 יארַב הָשנִמ טבס ףצנו טבס הנ הב אר ןימז

 ןאידגו :ןאיִנבּואְר וא אב :אמנ םיסקת תיִָבְלַמ ח
 רי ףרט ןָא רד הָשמ הכ דנתַפְרִג אר דו ךלמ

 ָהֶרנב הָשמ הכנאנג דאד ןאשיאב קרשמ ָתֹמַסְב

 רַב הכ רֶעֹורע זַא :דוב הדיִשכַב ןאשיאב רדנואדב ט

 טסו - הכ .ירהשו תסַא ןֹונְרַא ידאו הָראנכ

 : ןוביד את אַבְדיִמ ןאבאיִב ומאמַתו תסידאו

 רַד הכ :ןאיִדמָא ָךְלִמ ןוחיס יאה רחש עימנו ו
 : דרכימ , ינארמכח  ןומע יֵנְּב ָךַחֹרַפ את ןוּבָשֶח
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 טמ גי עשוהי הֿפיחצ

 אי ןֹומְרָח הוכ ימאמתו ןאיכעמו ןאיִרׁשְג רמרסו רעל
 כי גוע ךלאממ יִמאֹמַתְו : הָכְלַס את ןַׁשְב ימאמתו
 דרכימ ינארמכֹח יִעֵרְֲאו תֹורָּתְשִע רד הכ ןֵׁשְב רד
 אר ןאשיא הׁשֹמ ספ דוב ןאיִאֿפְר היקב וַא ואו

 יי [איִרּשַג לֵאָרְׂשִי יֵנְב אֹמַא : דרַכ ןוריבו דאד תב
 את הָכעמו רושג סַפ דנדרכנ ןוריב אר ןאיכעמו
 די יול טבְַב ןכיל + דננכאס לֵאָרְׂשִי ןאימ רד ורמַא
 הוהְי ןׁשתֶא יאיאדַה אריז דאדנ תיַכלַמ גיה
 התפג ואָב הכנאנָג תפא יו תיכְלַמ לארי יארב
 : דוב
 ומ יאה הליבק ּבַפַח רב ןֵבּואָר יִנְב טבְסְב הָׁשֹמו
 וט הכ רוב רַעֹורע וא ןאשיא ָךודחו : דאד ןאשיא

 טפו רד הכ .ירהשו תפא ןונרא יִדאֹו ךאנָכְב

 : תפא אַבְריִמ יולהַפ הכ ןאבאיִב ימאמַתו תסידאו
 יי ןאבאיִב רד הכ שיאה רהָש יִמאמַתו ןֹוּבׁשָח

 חי הָצְהְיו : ןּעָמ לעב תו לעב תומְבו ןובידו תסַא
 טי הב רחש תֶרְצֹו הַמְבְׂשו םִיַתירִקו + תעפמו תמָרְקּו
 כ הָגְספ ןמאדו רֹועפ תיִבּו :הוב הרד הוכ דַד

 אכ ןאבאיִב יאה רהַש ימאמַתו : תומיִשָי  תיִבּו <

 רד הכ ןאירמַא ָּךְלֶמ ןֹוחיס ךלאממ יִמאמַתו
 ןאראדרַפ אב ארוא הָשמְו דרכימ ינארמכח ןּוּבָשָח
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 גי עשוהי הפיחצ

 ןוחיפ יארמא עברו רוחו רוצו םקרו יִוָא ינעי ןידמ

 םעְלֹּו : ראד תסכָש רנדוב ןבאס ןימז ןָא רד הכ בב
 ןאגתשכ ןאימ רד לֵאָרְׂשִי ינב אר ריגלאפ רעב ןַּ

 הראנכו ןּרר ןבּואר יִנָּב ךחרסו :דנַתָשְכ רישמשב גב

 בפח רכ  ןבואר יִנּב תַיַכלַמ ןיא * רוב שא

 תאהַדו אה הש ינעי דוב ןאשיא יאה הליבק

 רַב דג יִנָב הב ינעי רַג מבסב השמו :אהנַא דכ
 :דאד ןאשיא יאה הליבק בח

 דָעְלג יאה 'רהש ימאמתו רוב רועי ןאשיא ָךַחרַסו הכ
 לבאכמ רד הכ רַעֹורע את ןומע יֵנּב ןימז ףצנו
 םיִנֹמבּו הָּפצַמ ּתַמְר את ןובשָח או : תסַא הבר

 תיִּב הרד רו + רֶבְר רחרס את םנֲחֹמ ואו
 תֹכְלַמַמ . הייקבו :ןּופצְו תֹוּכֹכְו הָרָמִנ תיִּבּו םֶרָה
 את ןָא הראנכו די זאו בשק ָךְלַמ ןֹוהיִס
 תֹמַסְב ןֶּרְרַי ףרט ןָא רד תֶרַָּכ יאירד יאהַתְנַא

 הליבק סח רב :דָּג נב תייכלמ תסניא + קֶרַשַמ זמ
 : אהנָא תאהד) אה רהש ינעָי ןאשיא יאה

 טבָס ףצנ יארבו דאר הָשַנְמ טבס ףצנְב הָשמו טכ
 רַב ןאשיא יאה הליבק ַבסַה רב הֵׁשֹנְמ נב
 ימאמת  םיִנְחְמ וַא ןאשיא ךודחו :רׁש רארק ל

 יִמאֹמַתו ןָשַבידְלַמ גע ךלאממ יִמאמַה ינעָי ןְׁשְב
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 אנ די,נ) עשוהי הֿפיחצ

 רהש תַצָש תסַא ןשָב רד הכ ריִאָי יאה הירק

 אל יאה  רהש יִעָרְרָאו תורתשַאו דֶעְלְג ףצנו :רוב
 ב :ריִכָמ ןארכפ יארב ןָשְב רד גע תָכְלְמִמ
 סח ר ריִכמ ןארספ ףצנ יארב ינֲעי הָׁשנִמ
 ב הָׁשֹמ הָנֲא תֶפאהניא :דוב ןאשיא ואה .הליכק
 לבאקמ רד ןֶּדְרַי ףרט ןָא רד בָאֹומ .תוברע רד
 : דרכ םיסקַת תֶיְכְלְמ יארכ קרשמ תב חיי
 9 הכ ארז דאדנ ביצנ יח הָׁשֹמ יול טבַסב ןכיל
 הכנאנג תא ןאשיא ָביצנ לֵאָרְׂשִי יאדכ הלה
 :דוב התֿפג ןאשיאָב

 די באב

 א ןימז רד לֵאָרְׂשִי ינְב הכייאה ְךֶלֶמ תסאהניאו
 ןונְךּב עׁשּוהו = ןהכ  ָךעְלֶא הכ רדנתֿפרג ןענכ
 ןאשיא :יארַב לֵאָרׂשִי יֵנְב טאבסַא יאבָא !אסַאֹור
 ב דש ןאשיא יבמ הערק בפח רב : דנדרכ םיסקת
 תסדב דנואדכ הכנאנג טבָס ףצנו טבס הנ יארב
 ג ָתֵיְְלַמ הֶׁשֹמ הכ אריז : דוב הדומרַפ רמָא הָשמ

 הדאד ןְּרִי ףרט ןָאְב אר טבס ףצנו טבס וד

 ןאשיא ןאיִמ רד תיִיְבְלַמ יה םִיוְל הב אמא דוב
 ד ינעי דנדוב טבס וד פסוי ןארסְּפ ארז : דאדנ
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 | די עשוהי הֿפיחצ

 ןימז רד תמסק יה םַול הכו  םיִרפִאְו הַׁשֹנָמ
 ארטַאו תנוכס ַתַהְנב אה רהַׁש זַא רג דנדאדנ

 הכנאנג : ןאשיא לאומַאו ישאומ תַהְנב אהנַא ה
 ינב ןאננמה דוב הדומרפ רמא אר הָשמ רנואר
 :דנדרכ םיפקת אר ןימז הדומנ למע לאש
 דנדמָא עְׁשֹוהְי ךונ לֵגְלִג רד הָדהְי יִנַב האננָא
 הכ אר ינככ תֿפנ ארו יזינק הנד בכ
 רד ותו ןמ הראב רד אדב ךרמ הָשמב דנא
 םדוב הלאס לָהְג ןמ :ינאדימ תֿפג ענב שרק
 שדק וַא ארמ דנואדכ הְדנב הָשמ הב יתקו

 וא יארַבו דאתְסְרֿפ ןימז יסוסאנ יארב  ענְב
 ןכיל : דוב ןמ לד רַד הכגאננ םדרוא זאב רבב ה

 . דנדוב התפר ןמ הארמַה הכ םנארדארב

 יאדכ הָוהַי ןמ אמַאו דנתכאדג אר םוק

 זורנָא רדו :םדרכ יוריפ לֵד יִמאֹמַתְב אר דוכ ט
 ואפ הכ ינמז התבלַא תַפװ דרו םַסמ הֶׁשֹ
 תראלואו ות יארב רש הדרארג ןָא רַב ות
 יאדכ .הָוהְי הכ ארז דוב דַהאוכ ידבֲא תיִיְבְלַמ
 ךניא ןָאלַאו : ידומנ יוריפ לד ימאֹמַתב ארמ
 לאס גנֿפו לֵהָנ ןיא דוב התפג הכנאנג דנא
 הכ יתקו וַא תסַא התשאד האגָנ הנו ארמ
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 די עשוהי הפיחצ

 הכ ימאגנה תֿפג הָשמב אר ןכס ןיא דנואדכ

 ךניא ןָאלַאו דנתפרימ האר ןאבאיִב רד לֶארשי

 לאחו :םתֹסַה הלאס גנפו דאתשַה זורמַא ןמ

 הָׁשמ הכ יװר לָתַמ תסיקאב ןמ תווק רמַא
 דוב תְקְנֶא רד ןכ תווק הכנאנג דאתסרפ ארמ
 גנג יארַב האוכ תסַה ןָאלַא ןמ תווק ןאנְגמַה

 ןיא ןָאלַא ספ + ןדמָאו ןֵתֹֿפַר יארב האוָכְו ןדרכ
 ד דנואדכ זורנא רד הכ הדב ןמְב אר הוכ

 הכ ידינש ורנָא רד ות אריז תֿפג שא הראב

 ראצהו גרזב שיאה רהשו דנדוב אְגנָא רַד םיקנע

 דוב דַהאֹוכ ןמ אב דנואדכ דיאש תפא ראד

 התפג דנואדכ הכנאנג םנכ ןוריב אר ןאשיא את

 אר ןֹורְבֲו דאד תַכְרַב ארוא עָשוהָי ספ : תסא
 רָב אנָב : רישכב תֶיַכְלַמב הניב :בֶלָּב הב
 רש יונק ָהנפיַּב בלב תובל זורמָא את |ֹורְבָח

 לָד יִמאמַתְב אר לֵאָרְׂשִי יאדכ הֹוהְי הב אריז

 ןֹורְבָח םאנ ןָא וַא לבקו :דוב הרומנ ור
 םיקנע ןאיִמ רַד וא הכ הוב עּבְרַא תק
 םארא :גנְנ זַא ןימז ספ י דוב ןירַת גרוב .ךרַמ

 : תָמְרְ
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 ומ עשוהי .הפיחצ דנ

 וט באב

 ליאבק בסַחב .הדוהי .יִנָב טבס הגב הע = א
 יארחצ ינעי םֹודֲא ָךַחרַפְב בונג ףרטְב ןאשיא

 א ןאשיא יונג דחו :דיִפַר ןֶמיֵת יאֹצָקַאְב ןצ ב
 ַתֹמְב המ הכ יניב זַא חֶלֶמילא"רְחַב נא
 םיּנרקע ןארפ בונְג ףרמְבו :דוב תסַא בונגנ

 רב ענרב שדק בּונֹגַבַו תשדג ןַצ הב הדמֲא ןוריב

 הדמַא רַב רֶּרַא הבו תשרג ןורֶצֶח הב הרַמָא

 יִדאוָב התשדג ןּומְצע זַאו : תשנרב הָעְקְרְק וסב ד

 איִרְרְב את רַח ןיא יאֹהַתְנָאַו דַמָא ןוריב רַצָמ
 חו :רוב .דחאוכ אמש יבונג ּרַח ןיא ידוב ה

 דחו הוב דר כא את חַלָמילארְחב יקר
 :דוב ןְֶרי ךֶכָא את איד לֿפ זַא לאמש רט
 רטב הדמָא רב הָלְנָח תיִּב את ַח ןיאוו

 גנכ מ ּדַח ןיאו תשדנ הָבְרַע תיֵּב ילאמש
 ידאו זַא דח ןיאו :דַמָא רב ןֵבואְר ךספ ןַהב י

 פב לאמש רמבו דַמָא רב ריִבְד ָךונ רובע
 רד הכ תא םיִמְרַא ןארֿפ לבאקמ הכ לג
 בא ָךֹמ דַח ןיאו דושימ הגותמ תא ידאו בונג
 לגריע ךמנ ׁשיאהָתְנַאו תשדנ ׁשֶמָׁשְדַע אה
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 הנ ומ עשוהי הפיחצ

 ח יסּובָי ָבְנאָנְב םגְח רכפ ידאו זא דח ןיאו : דוב

 דַמָא רב רׁשאב םלשוחי ןאמה הכ בונג ףרטב
 ברגמ מב הכ יהוכ הק וסב רח ןיא ספ
 ידאו ךֹכָאב לאמש רבו םנח יראו לבאָקמ
 מ הוכ השק וַא ּדַח ןיאו :תשדנ תסא  םיִאפְר

 רהַׁש ךונו רש הדישכ ַהֹותפנ יאה בָא ָהַמְׁשְנְב

 תירק הב הֶלַעַּ אתו דַמֲא ןוריב ןורפָע הוכ ואה
 הָלֲעַּב וא דַח ןיאו :דש הרישכ רשאב םירעי

 לאמש רמבו תשגרב ריעש ָהוכְב .ברגמ מב

 תשרג : רשאב = ןּולְסכ הכ :םיִרָעַי ַהוכ :ָּבְנאָג א
 : תשדג הָנְמּת וא הדמָא רױב שָמָש-תיִּב ךזנו

 ְדַמָא ןוריב ןורקע ּבנאָג זַא לאמש וסב ּדַח ןיאו
 התשרג הָלֲעַב הוכ וַאו רש הדישכ ןֹורְּכַׁש אתו
 אירד ּדַח ןיא יאֹהֲתְנֲאְו רַמָא ןוריב לֵאְנבַי דמ
 בי דוב :ןֶא ַהָראֹנַו גרב יאירד יִברְנ ּךַחו :דוב

 ָבסחב ףרט רַה וַא הָדהְי יִנָּב דודה תסניא
 : ןאשיא ליאבק

 עׁשוהְי הב דנואדכ הָננֲא בסחב הַנפיִּב םֶלָכבו
 דאד יתמסק הָדּוהְי יֵנְּב ןאימ רד דוב הדומרפ

 :רשאב ןֹורְבָח הכ קנע רדפ עֵּבְרַא תירק נע

 יי יל ןָמֵהַא .ישש ינע קִנֲע רקפ הס בֶלָו
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 ומ עשוהי הפיחצ ונ

 או :דרַכ .ןוריב אָננָא וא אר קָנֶע ךאלוא ומ
 לבק רַכְּד םסאו .דַמָא רַב רֶבָּד ןאנַבאסְב אְננֲא

 -תירק הכרה תג בלו : : דוב רַפָסיתִירְק ןָא זַא וט
 הָפְּכַע וכ ְךתֹֿד דריגב ארנָאו דנוב אר רֵָ

 זנק ךכפ לאיִנְתָעו :דאד .םהאוכ ֹואְב יב אר +
 אר הָסְכַע דוכ ךַתְכדו תֿפַרְג ארנָא לכ ךדארב

 ארוא דַמָא ו ךמ וא ג :דאד ינוב ואָב ה
 ךיאמנ בלמ ינימז דוכ ךֵדָפ וא הכ דרכ בירת

 ארו בֵלָכֹו הדמָא ןייאפ רוב אלא זַא רַתְכדו
 הכנונ הד תַכְרב ארַמ תֿפג :יהאוכימ הָנ תֿפג טי

 זינ בָא יאה המשֶג יהדאד ןמב אר :יבונָג ןימז
 יאה המשנו אלאב יאה המשָנ ספ הדב ןמְב
 :ריִשכב ואב אר ןייאפ

 ליאבק בסַהְב הָדהְי נב טס ךלמ תסעא כ
 הָרּוהְי יֵנְב טָבַס ַײאהַתְנא יאה רהַׁשו : ןאשיא אנ

 רנו רעו לֵאצבַכ םודָא חרס רב בונג מ
 רּוצָחְו שהו : הָרֲָעְדעְו הָנומיִרְו הקו = + דוב גכ בב
 תוירְקו הָּתדַה רֹוצָחְו : תּולָעְבּו םֶלֶטְו ףיז : ןנְִיְו הכ דג

 : הֶדְלומּו עָמשו םֵמֲא : רשאב .רּוצָח הכ ןֹורצָה ו
 לעוש רצחו : טלָפ תי ןומָשָהְו .הָּרַג רצחו חב זמ

 : םצֲעְו םיִִעו הל : הֶיְתֹוְזּו = עַבָש = רֶאְבּו טב
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 זנ ומ עשוהי הפיחצ

 אל ל 3 הנו הָנֹמְדכּו גלְקעְו : הָמְרַהְו ליִסְכּו דֵלֹותְלָאְ
 כל אה רהש ןיא ץימָנ ןֹוְרְו ןיעו םיִחְלָש תֹואבל
 : רשאבימ הנו תסיב ןאשיא תאֹהד אב
 רלגל ןיִעְו חֹונְו + הָנָשַאו .הָעְרצְו לּואָּתְשֶא ןומאה רדו
 הל + הָקְנעו הכושו םֶלְדַעְו תומר : םניֵעְו חּופְתְו םיִנּג

 ול הָדֹראהָג * םִיִתרָרֹװ הָרָדּגְַו םיתידעו םירעשו
 | :אחנָא ָתאהָד אב רה

 הל ל :לֵאָת הפצה ןעְלְרְו : רג לדגמו הָשְִחְו ןנצ
 מ טל שח 4 ןובכו As (- של

 חנא תא ו אב

 גמבמ : ביִצנו .הֶנָשַאְו התו + ןָשְעְו .רתָעְו הנבל
 ימ תֶאהְר אב .רהש הנ * השאָרְמּו .ביזַכאְו אליקו
 : אהנָא
 המ את ןורקָע וַא :ןָא תאהדו אה הבצק ןורשעו

 תאהְר אב דוב דודָשא ףֵרָטְנֲאְב הכ המה אירד

 מ הוו ןָא תאהְרו אה הבצק רודַשַאו : אהנָא

 יאירד אתו רֶצָמ יראו את ןָא תאהרו אה הבצקו
 חמ ריִּתִיְו .רימש ןאתסָהוכ רו :ןַא ךאנכו גרזב

 נ טמ בנעו : רשאב רֶבְד הכ הַנָפ תָיְרַקְו הֵנְדו : הכושו
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 ומ ,וט  עשוהי הפיחצ הנ
 רהש הדואי * חלְנְו ןלהָו .ןָשגְו + םיִנָעְו המּתשֶאְו אנ

 | : אהנָא תאהְר אב
 : הקפאו חופת-תיִבּו םיִנָו : ןָעָשָאְו הָמּורְו .בֶרַאְו ג בנ

 הנ רועיצו רשאב ןֹורְבָח הכ עֵּרְרַא תירְקְ| הַטְמֲחַו דנ

 :אהנַא תאהד אב .רהש

 :ַתֹונְו םָעָדקו לאָעְרְיְ : המ ףי למר ןֹועַמו ג הנ
 :אהנָא תאהר אב רהָש הד : הָנְמֵתְו הָעְבגו ןיקה ₪ מ

 לא תֹונע-תיִּבּו תָרעמּו :רֹודְנּו רּוצדתיִּבו .לּוחלַחו טנ

 : אהנא ָתאהָד אב רהש שש
 וד * הָבְרָהְו רשאב  םירָעְדתירק הכ לַעַב"תִירפו פ

 הָבָרְע תיב ןאבאיִב רדו : אהנָא ָתאהְר אב רהָש אפ
 ידָג ןיעו חלַמ-לא-תניִדמו ןַׁשְבנַהְו : הָכְכְסּו ןיּרַמְ בס
 הכ ןאיִסּובִי אמַאו :אהנָא תאהְר אב רהש שָש גס

 ןאשיא רנַתְסנאותְנ הָדּהְי יִנֶב דנדוב םלָשּורְי ןכאס

 את הָדהְי יִנָב אב ןאיִסּובי ספ דננכ ןוריב אר
 | :דננכאפ  םלָשּורי רד זורמָא

 זט באב

 ןָּרְרי זַא קרשמ ָתֹמַסְב ףסֹי יֵנְב יארב הָעְרה א
 וַא הכ ייארהצ את ּוחיִרְי יאה בָא ףרֶטְב והר
 :דֹמָא ןורב רִיָאמ רב לַא-תיב הוכ יופב וחיִרי
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 טנ וט עשוה' הפיחצ

 כ ןאיִּכְרַא ּדַחרַסְב הדַמָא רב ול את לֶא-תיִּב זַאו
 ג ןאיטלפי ַּחרסְב בֵרֹנֹמ טמסְבו : תשדג תורָמע את
 דַמָא ןַײאפ ָרֶזְג אתו ןַײאפ ןֹורח-תיֵב ָךאֹנַכ את

 ד ףסי ןארספ םַפ :דוב אירד את ׁשיאהָתְנַא

 ה ודו :דנַתַפְרְו אר רוכ ָךְלֶמ םִיַרפָאְו הַׁשנָמ
 הכ דוב ןינְג ןאשיא ליאבק ּבֹפַחְב םִיַרפֲא יֵנְ

 ןורחחתיב את רָּרַא תורטע ןאשיא ָךֶלֶמ יקרש רח
 ָךנ לאמש ףרטְב ןאשיא יִברג דחו : רוב אלאב
 הב קרשמ טְמַסְב ןאשיא ָךַחֹו דַמַא רב הָתָמְבַמ

 ןָא וא חוני קרשמ ףרשְב התשנרב הלַׁש תנא
 הדַמָא ןייאפ הָרָענו תֹורטע הב חוני זַאו : תשדג

 ח ָּדַחרַסו : רש יהַתְנמ ןְּרָי הבו דיסר ּוחיִרָי הב

 ןָא רֵכָאו תפר הָנְק יךאו את חופת וא ןָא יב

 כסַהְב .םיִרְפָא יִנְב טבס ךְְמ תסניא רוב אירדב
 מ זַא הב .ייאה רהש רַב הואלע :ןאשיא ליאבק

 הרש אדג רפא יֵנְב אב הֵׁשֹנִמ יֵנְב ךֶלַמ ןאיִמ
 :דוב אהנַא תאהְד אב אה רהש עימְג דוב

 ןוריב דנוב ןכאס ךנ רַד הכ אר ןאיִנֲענ
 םִיַרְפֲא ןאיִמ רַד זורמָא את ןאיִנֲענַכ ספ דנַדרכנ
 : רנרש ןאגָרנב הָיַזג יארבו דננכאס
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 זי עשוהי הפיחצ

 וי באב

 וא הכ ארז רש ןיא הָשַנְמ בכ תמו א

 ַהֶדאז תִשֹכנ רֵכָמ אמַאו דוב ףסוי ָהֶדאז תַטֹכ
 יגנג ךרמ הבנוג רשאב רעְלג רדפ הב הָשַנָמ |
 ךגיד ןארסַפ יארבו : ריסר ואב ןָשָבּו דָעְלִג דוב ב

 ינעו דש :יתַמְסִה ןאשיא ליאבק במַחְב הֵׁשנְמ
 וארבו קֶלִח ןארַסְפ יארבו רְֶעיִבַא ןארמְפ יארב
 ןארַפְפ יארבו םֶכָש ןארספ יארבו לֵאירׂשַ ןארַסְ
 ךוכר ךאלוא ןאניא * עֶדיִמְש ןארספ יארבו :רָפִח
 : דנשאבימ ןאשיא ליאבק בָסַח רַב ףסוי ןּב הָשנַמ

 הָשנָמְדַּב ריִכָמְדִּב רֶעלגְַּב רפַחְּב דָחַּפְלַצ אמָאו ג
 תסאהניאו ןארַתָכה הכלב דובנ ןארספ אר
 הָכְלִמ הָלְנָה הָעְֹע הָלֲחַמ שנארד יאהָמאנ

 עשוהי ךונו ןקכ רעל נ ןאשיא ספ : הָצְרִתו ד
 דנואדכ הכ דנתֿפג הדַמָא אסַאֹר ךמו ןונרּכ
 ןאיִמ רד יִכְלָמ הכ דומרֿפ רמַא אר הָשמ
 ןאמרפ ָבֵסַח רַב ספ רַהַדְב אמב אמ ןארדארב
 ןאשיאָּב ןאְשְרַפ ןארדארב ןאיִמ רד יִכְלַמ דנא

 ףרַמנָאַב הכ ןְׁשְּבו דַעְלִג ןימז יאּופ הֵׁשנְמבַו : ראד ה
 הכ ארז :ריסר הצָה הד תסָא עקאו ןָ
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 אס זי עשוהי הֿפיחצ

 רנתפאי שנארַסֶּפ ןאיִמ רד יִכְלָמ הָשנֶמ ןארתכד
 ז חו = + דנתפאי אר דָעְלִג הָשנָמ ךניד ןארספו
 םָכְׁש לֶּבאלמ הכ תֶתַמְכְמ את רַשֶא זַא הָשנְמ

 ןיע ןאנכאס את תסאר רטב שּדַחְו דוב תסַא
 ח אֹמַא דוב הָשַנָמ ןאזַא חּופַּת ןימת :דיסר ַחּופַּת

 ֵנְב ןאזַא תא עקאו השנָמ חרב הכ הופ
 מ ָבונְג ףַרָמְב ינעָי הָנְק ידאוב שדִחְו + דוב םִַרפָא
 רהש ןאימ וא אה רהש ןיאו דַמָא רַב ידאו

 ףרַטְב הֵׁשֹנִמ חו דוב םִיַרְפֲא ךֶלֶמ הָשנֶמ יאה
 יָא .בונג :דוב אירדב .שיאהַתְנָאו ידאו לאמש
 ףַח .איהדו הֵׁשֹנַמ ןאזא ןָא לאמשו םִִרְפֲא ןאזַא
 יוסבו רָשֶא את לאמש וב ןאשיאו דוב וא
 אי רָכשָשי רד הֵׁשֹנְמו :דנדיסר רבששי את קרשמ
 הבצקו םעֶלְבַו שיאה הבצקו ןָאׁש-תיִּב רָשֶא רדו
 ןאנכאסו שיאה הבצקו ראד ןאנָנכאסו שיאה

 הבצק ְּךֶנעַה ןאנכאסו שיאה הבצקו רי
 הס ינעָי שיאה הבצקו ודְגַמ ןאננאסו שיאה
 גי הֵׁשֹנְמ יִנָב .ןכיל : תשאד | ינאתסַהוכ לאחמ

 דננכ ןוריב דנַתסנאוֲתנ אראה רהש ןַא ןאנָכאס

 ןכאס ןימז ןָא רַד הכ דנדוב םֶואָג ןאיִנעֶנַבו
 ג תווק לֵאָרֹשִי ינְב ןוג הכ רש עקאו :דנשאב
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 וי עשוהי הפיחצ

 ןאשיא ןכיל .רנַתֿפְרִג הג ןאיִנֲעְנַכ וא דנתפאי
 :דנֵדרַכנ יריב לכ-לאַב אר
 ארְג דגַתֿפג הדרכ באטכ אר ַעָשּוהָי פסי ינו
 תיְכְלִמ יאר ןמְב טקפ הצָה ךו השיק ךי
 הכנג םַתֹכַה גב סול ןמ הכנָא לאחו ידאד

 :תסַא הדאד | תַכְרַב אֹרַמ ןַאְלַא את דנואדכ
 יתפה גרוב םֹוכ ות רנא תֿפג ןאשיאב עשה

 ןאִיְרַפ ןמז רד | אָגנָא רו יִא רב לגג
 ןאתסהוכ הכנונ ןכ ףאצ ינאכמ דוכ יאֹרַב ןאיִאֿפַרו

 רנתֿפנ ףסוי יִנָּב :תסַא גנת ות יאֹרַב םִירֿפַא

 עימנו דנכ ימנ תיאֿפַכ אמ | יארַב ןאתסַהוכ

 יאה הבאלע דננכאס ידאו ןימז רד הכ ןאיִנענכ

 הבצקו ןָאׁש-תיִּב רד הכ ינאנַא הָג דנראד ןיִנַהָא

 : רנתפה לאַעְרְַי יראו רד הב ינאנָא הו שיאה

 הֵׁשְנַמו םיִרְפֶא הב ינעי ףסוי ןאדְנאכְב עשוהי ספ

 תוהו יתפָה גרוב םוק ות תפג הדרַב באטכ

 : דוב דַהאֹוכִנ הערק ךי ות יארב יראד ראס

 רגַאו דוב .דהאוכ ות ןַאזַא .זינ ןאתסַהוכ הכלב

 ומאמַתו דירב יהאוכ ארנָא תפַא לגג ןָא הג
 ןאינֲענכ הכ אריז דוב דהאוב ות לאמ שדודח
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 חי | זי = עשוהי הֿפיחצ

 ןינהַא יאהבארע הָנ רנַא דרַכ יהאוכ ןוריב אר

 : דנשאב רוארוזו התשאד

 חי באב

 עמנ הלש רד לֶאָרְׂשִי ינב תעאמְג ימאמתו
 אפ רַב אֵננֲא רד אר עאמַתְנַא ַהֵמיַכ הדש

 :הוב בולנמ ןאשיא יור שיפ ןימת דנתשאד
 הכ דנדנאמ יקאב טבס תפה לֶאְרְשי .יִנָב זַאו
 :דנוב הדרכנ  םיסקַת אר דו :ָךְלָמ הנ
 יִכְב את אמש תֿפנ לֵאָרְׂשִי ינְב הב עָשוהיו
 ןא רד את | דיושימנ לֿפאדו = ריזרוימ * ילהאכ
 הראד אמשב אמש ןאררפ יאדכ הֶוהְי הב ינ'מז
 רַה זַא דוכ יארב רֿפנ הס :דײאמנ ףרצת תסַא

 םִיאמנ הנאור אר ןאשיא את דינכ באֿבָתנַא טבס
 רַב ארנא הדרכ שדרג ןימז ןאימ וא התסאכרבו

 דנהאוכ ןמ ךזנו דננכ תבֿה דוב יאה ךלמ בס
 דננכ םיפקת הצֶח תפה הב ארנָא :תׁשנרַב

 דנאמ דהאוכ דוֿכ ךודחב בונְג תְמְסְב הָדה
 דהאופ דופ ךודחְב לאמש תמסְב קוי ןאדנאפו
 הדרכ תַבַה הצָח תֿפַהְב אר ןימז אמשו + דנאמ
 אמש יארב ןמו דירנַאיב אנניא ןמ ךנ ארנַא
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 חי עשוהי הפיחצ דפ

 הָעְרק אמ יאדכ הָוהְי רוצה רד אננא רד

 אמש ןאימ רד םיול הכ אריז : תֶכאדנַא םהאוכ ז

 ָביצנ דנואדכ תַנאָהְכ הכנוג דנראדנ ביצנ יה

 ְךְלַמ השנמ טָבס ףצנו ןבּואְרְו רנו תסַא ןאשיא
 הדאד ןאשיִאָב דנואדכ ָהְדְנַב הֵׁשֹמ הכ אר דוב

 :רנַא התֿפְרְג יקרש תמַסְב ןדרי ףרמְנַא רד דוב

 ינאנָא עָשוהיו תנתפר התפאכ רַב ןאדרמ ןא ספ ח

 רמָא .דנתפרימ ןימז ןדרכ תבַת יארַב הכ אר

 ארנַא הדרכ שדרג ןימז רדו .דיִורְּב תֿפג הדומרפ

 אנניא רד את דידרגרב ןמ ָךזנו .דייאמנ תַבַת

 הערק אמש .יארב הלש רד דנואדכ רוצה רד
 ןימז ןאיִמ זַא התפר ןאדרמ ןָא ספ :םואדנַא ט

 שיאָה רהַׁש ָךַפַחַב הצָח תַפַהְב ארנַאו דנתשרג

 רד ּודְראְב עָשּוהָי ךזנ הדומנ תבת יראמוט רד

 רד  דננאדכ רוצהְב עָשוהיו :דגהשגרב הש י
 אָננֲא רדו תכאדנַא הָעְרְק ןאשיא יארב .הלש

 הקרפ בכח רב לֵאָרְׂשִ נב יארב אר ןימז עשה
 :רומנ םיסקת ןאשיא יאה

 ןאשיא ליאבק בסח רב ןיִמָנב ינְב טבס ַהעֶדק א
 הָדּוהְי יֵנְב ןאימ רד ןאשיא ַהֵצָח ךודחו דַמָא רב

 לאמש תמסב ןאשיא ףחו : דאתפא ףסוי יִנְבו בי
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 חי עשוהי הפיחצ

 יוסב ֹוחיִרי ףרטב ןאשיא חו דוב דר א

 ברגַמ וסב ןאתסָהוכ ןאימ וַאו דָמָא רַב לאמש
 : דוב וא תיִּב יארחַצב שיאהַתְנַאו תֿפַר אלאב
 ינע = תשדג ול את אננָא זַא ןאשיא ּרַחו
 ןאשיא ָּדַחו דשאב לֵא-תיֵּב הכ יבונָג ל בנאַגְב
 תיִּב בנגב הכ יהוכ ָךְנאָג רַב רֶּרַא תּורָטַע יוסְב

 בנאגבו דש הדישכ שָּדִחו : תפר תסא ןייאפ ןורח

 תיִּב לבאקמ רד הכ יהוכ זַא :בונג וסְב בְרֹגמ
 הירק ךונ שיאהַתנאו תשלג תסַא יבונג .ןורח
 כו .דנווגימ םיִרָע תיק ארנָא הכ דוב לעב
 יברנ ְבנאָג ןיא תסַא הָרּוהְי יִנַב יאה רהש א
 םיִרע  תָיִרְק יאֹהַתְנֲא זַא יבונג בנו : תסא
 הָמשְג וסְבו תפכימ ברגמ ףַרַמְב דַח ןיאו דוב

 יאהָתְנֲאְב דח ןיאו :דֹמַא רב ַהֹותּפַנ יאה בָא

 רַד הכ תסַא נה ןַּב הד לבאקמ רד הכ יהוכ
 הלה וסבו דמָא רב רשאב םיִאַפְר ידאו ָבּונְנ

 לנה ןיִע את התפר ןאיסּובי יבונג בנאַגְב גה
 ןיע וסב הרש הרישכ לאמש רט ואְו : דיסר
 רַס לבאקמ רד הכ תֹוליִלְנ הבו תפר ׁשֶמׁש
 ב ןַהּב סבו דַמָא רַב תסַא םיִמְדֲא יאלאב

1 
- 

- 
 ר

 וט

—e 
- 

 חי לבאקמ רד ילאמש בְנאָנְבו + דַמָא רזב ןֶבּואר
65 . F JUD.-PERS. 



 טי , חי = עשוהי הֿפיחצ וס
 רח ןיאו : דַמָא ריזב הָבְרַעְב התשרג הָבְרַע טי

 ןיא .רָבָאְו תֶשלג לאמש וסב הָלְנָחדתִּב נא
 יאהַתנָא ָךזנ חָלַמ-לָא-רחב .ילאמש גלֿבב ּרַח

 ףרטבו :תסַא יבונג רח ןיא דוב ןֶּדְי בו ב
 בב ןיִמנִב ינב ָךְלֶמִנ רוב ןּרְרי ןַא ְּרַה קרשמ
 ןיא ןאשיא ליאבק בַפַח רבו ףרט רַהְב שהודח

 רב ןימינב יֵנְב טְבכ יאה רהש תפָא ןיאו : דוב אב

 קמו .הָלְגַהתיִבּו = ּוחיִרָי ןאשיא ליאבק בח
 םיְִו :לַא-תיַבּו םיִרָמֹו הָבָרע תיִבּו + ןייִצְק גכ בכ

 הרזאוד * עֶבָנְו יִנָפָעּו ינומע רפְכּו : הרפָעּו הָרָפו דב
 : תֹורָאבּו הָמְרו ןועַבְגו :אהנא תאהד אב רהַׁש הכ

 : ֶלָאְרַתְו לאפר םקרְו : הָצמו הָריִפּבו .הָּפַצַמְו מ וב
 הָעְבְגְ ראב  םֶלָשּורְי הכ יִסּוב הֶלָאו עלצו ח

 ןיא אהנָא תאהֶר אב רהש הדראהָנ * תר
 : רוב ןאשיא .ליאבק בַַחְב ןימנב נב ךלמ

 טי- כאב

 יי דַמֲא רַב ןועָמש יארב ןימווד ָהָעְרִה א

 ןאשיא ליאבק בסַח רב ןֹעְמַׁש יִנְב טבס יארב
 :דוב הָדיהְי יִנְב ךְלֶמ ןאימ רד ןאשיא ָךֶלֶמ

 עַבָשו עַבְׁש-רַאב ינעי רש ןאשיא ביצנ אהניאו ב
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 זס טי .עשוהי הפיחצ

 ד ג דֶלּותלָאְו : םֶצָעָו הֶלָבּו לָעּוש רַצַחְו : הֶדְלּומּ

 רַצַחְו  תבַּכְרמַה-תיִבּו גלקצו :  הָמְַח לת
 רהש הרוס '  ןֶהּורשו  תּואָבְל תיִבּו : הָמּוס
 ראה * ןַשעו רֶתָעְו ןמרו ןיעְו :אהנַא תאהד אב
 הכ יתאהד יִמאמַתו : אהנָא ָתאהְר אב רהש

 הָמָר רָאכ תַלַעַּב את אה רהָש ןיא ףארטַא רד
 בסַח רַב ןועמש יִנְב טְבפ ָךְלֶמ * דוב יבונ
 זַא ןֹועְמְׁש יִנָב ךלָמ :דוב ןיא ןאשיא ליאבק

 ינב תמסכ אריז דוב הָדּהְי יִנְב תַמְסק .ןאיִמ
 ןועמש יִנְב ספ רוב דאז ןאשיא יארב הָרהְי
 :רנַתֿפַרְג ןאשיא ְךֶלֶמ ןאיִמ וא אר דוכ ָךְלָמ
 ליאבק בֶסַח רב ןֶלּוב ינב יארַב וס הער
 דיִרָש את ןאשיא ְךֶלֶמ דו .דַמָא רַב ןאשיא
 הָלערמ את ברגמ ףרמְב ןאשיא חו : דיסב
 לבאקמ רֶד הכייִראו אתו דיסר הָשַּבַד אתו תפר
 קרשט ַתְמַסְב דיִרָׂש זַאו : דיסר תסַא ענק
 רבת לס ָּךַחרַפ את באתפַא עלֶטמ וסב
 : דיסר עָיּפַי הב הדמָא ןוריב הָרְבָד דנו דיני
 תע אתו רַּפַח תַנ את קרשמ ףרטב אָגנֲא זַאו

 הַעְנ אתו דַמָא ןוריב ןומְר דזנ התָשדג ןיצק

 ןתנה את לאמש ֿרמְב דח ןיאו : רש הרישכ
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 מי עשוהי הפיחצ חס

 לַא-חּתַפִי יךאו דונ ׁשֹרָכֲאו דרכ הטאהַא ארנָא
 ' םֶחְל תיִבּו הָלֲאְדְו ןורמשו לָלֵהנְו תַמֵקְו + דוב ומ
 .יִנב ָךְלַמ ןיא : אהנָא תאהד אב רהש הדזאוָד וט

 רהש ןיא נע רוב ןאשיא ליאבק בסַח רַב ןלובז
 :אהנַא תאהד אב אה

 ינעי דמא רב רֶכשַשי יארב םראהנ הָעְרְקו זי

 : ןאשיא ליאבק בַסַח רב רָבשָשי יֵנְב יארב
 :דוב םנׁשו תּולְסַבו לאָעְוְב את ןאשיא חו ה

 : ץֶּבָאָו ןוישק) תיִּבְרָהְו : תֶרֵחְנַאַו ןואישו םִיַרַפֲחַו כ טי
 רח ןיאו :ץַצפ תיִבּו הָּרַח ןיִעְו םיִנַגְויִעְ תָמָרְו בבאב

 ְרַח ךכאו דיסר ׁשֶמָׁש תיֵבֹו הָמיִצְתַׁשֹו רובָת הב

 אב רהש הדזנאש ינעי דוב דרי ךנ ןאשיא

 רב רָנשָשי נב טבס ְךְלֶמ ןיא : אהנָא תאֹהְד כ
 אב אה רהש ינעו דוב ןאשיא ליאבק ָבסח

 : אהנָא .תאהר
 סח רב רש נב טְבַכ יארב םגנפ הֶעְקו רג
 .תֶקְלִח ןאשיא דת : דַמָא ןוריב ןאשיא ליאבק הכ

 לֶאְׁשִמּו רֶעמעְו ךלֶמְלַאו + שו ןֶטְָו ילחו
 : ריסר תֶנְבְל רּוהיִשְבּו לָמְרכִב ברֹנמ רבו

 את הדיִניפ ןגָד תיִב הב באתפָא קרשמ וסבו

 לֵא-הַּתפִי יךאו את לאמש רמו דיסר ןְלּוב
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 טס טי עשוהי הפיחצ

 ןוריב לּובָּכ ךנ ףג רמו לֵאיֵעְו קמע תב
 חכ ןּודיצ את הֵנָכְו ןומהו בחרו ןרָבָע הבו + דַמָא

 טכ ךאד ראצַח ךהשב הַמְר וסב דַח ןיאו + גרוב
 שיאהתנַאו תשגרב הפח יוסְב דח ןיאו רדיִגיפ רוצ

 ל קֶפֲאו הָמָעו + דוב ביִכַא ךאיד רד אירד ד
 אל ָךְלֶמ : אהנָא ָתאהְר אב רהַׁש ודו תסיב בהר
 רוב ןיא ןאשיא ליאבק בפח רב רָשָא יֵנְב טְבַ
 : אהנָא תאהד אב אה רהַׁש ןיא יִנעָ

 גל יי רמָא ןוריב יֵלָתְפַנ יִנָּב יארב םשש הע
 ל חו :ןאשיא ליאבק סה רַב ילָתְפִנ יֵנְב יארב
 תסַא םיִננעַצ רד הב יטולַב זַא ףֶלָח וַא ןאשיא

 דונ ׁשֹרכָאו רוב םּוקָל את לֵאָנְו בנו ימָרֲא
 דל רֹובָת תֹונְזַא וסב ברג ַתָמַכְב שּדִחו : דוב ןֶּדְרי

 ַתָמַסְבֹו דַמֲא ןוריב קקח את אְננֶא וַאו ריִניפ

 ריסר רָשֶא הב ברגמ ַתָמכְבו דיפר ןלּובְז הכ בוננ
 הל אה רהשו + דר ךונ הֶרּהְי הב קרשמ מב
 : תנו  תקרו תַּמַהְו רצו םידצ ראד ראצַח

 ול ול + רוצח ןיע] יִעֵרְדֲאְו ׁשֶדָקְו + רוצו הָמָרָרְו חָמָרֲא
 ל * שָמָש תיִבּו תֶנעתיִּו םַרָחֹו לֵא-לַדנִמו ןֹואְר

 טל יִנָב תְבַפ ָךְלָמ :אהנָא ַתאהָד אב רהש הדזונ
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 מי ץעשוהי הפיחצ ע

 רהש ינעי דוב ןיא ןאשיא ליאבק בסַח רב יִלָתּפִנ

 :אהנָא תאהר אב אה

 ליאבק בפח רב ןֶדִנְב תְבַפ יארַב םתפה העדקו מ
 הערצ ןאשיא ָךְלֶמ דו + רַמָא ןוריב ןאשיא אמ
 ליאו ןיפלעשו + דוב ׁשֶמׁש ריִעְו לֹואָתַׁשָאְו גמ

 ןֹותּבו הקתְלֶאְּו : ןורקעו הָתְנְמהְי ןוליִאְ : הלו דמ גמ

 ןקרה מו: ןופריחת קב רֶה + תלעבו ה
 : תפָא ופי לֶבאקמ רַד הכ יּדַהְרַכ אב ןֹוקַרָרו

 אריז תפר ןוריב ןאשיא ףרט זַא ןֶר יִנְב ךחו זמ

 ארנָאו דנדרכ גנג םֵׁשְל אב הדמָא רב ןֶד יֵנְכ הב
 ןא רד הרש ףרצתמו דנרז רישמש םֶרָב התפר
 קפאומ דנדימאנ ןֶד אר םֵׁשְל ספ דנַתֿפְרְג תנוכס

 ְךְלֶמ תסניא : דוב ןאשיא ָךְפ הכ ןֵד ָםסא חמ

 ןיא נע ןאשיא ליאבק בח רב ןֶדיֵנְב טְבס
 : אהנָא ָתאהָד אב אה רהש

 גראפ שדודח בַסַח רַב .ןימז ןדרכ םיסקת וַא ןוָגו טמ

 עשוהיב דוֿכ ןאימ רד אר יכְלַמ לֵאָרׂשִי יֵנְב רנרש
 ירהש דנוארכ ןאמרפ ָבַסַח רב : רדנדאד ןונדְּב נ

 ןאתסֶהוכ רַד אר חַרְס-תַנְמִּת ינעי תסאוכ וא הכ

 הרחב אנב אר רה ספ רדנדאד ואב םִיַרּפָא

 : רש ןכאס ןָא רד
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 אע כ,טי עשוהי הֿפיחצ

 אנ עשוהי אב ןֵהכַה ךָעְלַא הכַײאה ְךֶלֶמ תסניא
 רד לֶאָרְׂשִי יֵנְב טאבְסַא יאבָא יאסַאֹורו ןּנְדְּב

 עאמַתגַא ַהַמיֹכ רד ךונ דנואדכ ֹוצהְב הל
 ןימז ןֵדומְנ םיסקת וא ספ דנדרַכ םיסקַת העקב

 : : דנרש נראפ

= 

 יִנְב :תֿפג הדרכ באטכ אר ָשוהְי דנואדכו :
 ייאנלמ יאה רהש וגב הדרכ באטֿכ אר לֶאָרׂשִ
 אמשב הׁשֹמ ָהֵמֵסאֹוְב אהנַא ָהְראב רד הכ אר
 ילתאק את :ריזא ןייעמ דוב יארב םַתֿג ןכס
 רשאב הֶתְשְכ התסנאדנו 'אֹוָהס אר יִסָב הב
 ילו זַא אמש יארב אהנַאו דנכ רארפ אהנַאב
 רהַׁש ןיא זַא יכי הב ואו + רשאב אָנְלַמ לותקמ
 רהש ַהואורַד לָכְִמ הבו הדרַכ רארֿפ אה

 אר דוכ יארנאמ רהש ךיאשמ ׁשֹוגְב הדאתסיא

 רד רהַשְב דוכ ָךַנ ארוא ןאשיאו דנכ ןאיב

 ןכאס ןאשיא אב את דנהרַב ֹואְב ינאכמ הדר
 לתאק דֹנכ בקאעַת ארוא לותקמ י ילו רגַו : דש
 דוכ היאפמַה הכ אריז דנַראפַסנ וא תְסַדְב אר
 ןָאזא שיפ ארואנ התשכ יגתסנאדאנ זא אר
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 כ עשוהי הֿפיחצ

 יתקו את רהש ןָא רדו : דוב חתשארנ ןמשד

 דוש רַצאַה תעאמנ ךוצהב המָבאחמ ָתַרגב הכ

 רשאבימ םאייַא ןַא רד הכ הנהָכ ָסיִאְר תאפו אתו

 רהׁשְב התשנרב לתאק ןָא וא דעבו דיאמנ קו

 רארפ ןַא וא הכ ירהַשְב ינעי דוכ הנאכבו

 ליִלָּג רד אר שדה ספ :דש לַֿכאד דוב הדרכ

 ןאתסהוכ רד אר םֶכָשו יִלָתְפנ ןאתסַהוכ רַד

 רד דרשאב ןורְבִח הכ אר עברַא תירקו םִיַרפָא

 ףרט ןַא וַאו : דנדומנ פידקַת הָדּוהְי ןאתסָהֹוכ

 ארחצ רד אר רֶצְב ּוחיִרי קרשמ ַתֹמסְב די

 דַעְלְג רד אר תֹומְרו ןַבּואְר טבס וַא ןאבאיב רַד

 הֵׁשֹנַמ טבס זַא ןשב רַד אר ןולגו דג ָטנפ א
 יארב הכייאה רהש תסַא אהניא :דנַדֹומנ ןייעת

 ןאיִמ רד הכ יבירנ יארבו לֵאָרְׂשִי יִנְב יִמאֹמַת
 הכרה את דוב הרש ןַײעמ דניֹזג אואמ ןאשיא

 רֵנכ רארַפ אָננָאְב דשאב התָשְכ 'אוָהַס אר יסכ

 הכ יתקו את רשנ .התָשְכ לותקמ ילו תב

 : דוש רַצאח תַעאמְג ךוצחב
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 אכ עשוהי הפיחצ

 אכ באב

 א ןהכה דָעְלָא ךמנ םיִיול יאבָא יאסאֹור האגנָא
 טאבסָא יאבֲא יאפַאור זנו ןֹונְדְּב עשוהי ךמו
 ג רד הלָש רד אר ןאשיאו : דנדַמָא לֵאָרׂשִ נב

 דנןארכ הכ דנָתפג התכאס במאכמ ןַעְנְכ ןימז

 רהׁש הכ תסַא הדומרָפ רמַא הָשמ ָהחָטְסאוב

 אמ םִיאהב תהגב אהנַא ילאוחו תנוכס יארַב אה
 ג ָבֶסַח רַב לֵאְרְׂשִי יֵנְב ספ + דוש הדאד אמב

 יִלאוָח אב אראה רהש ןיא  דנואר5 ןאמרֿפ
 : רנדאד םיַול הב דוכ ְךְלָמ זַא אהנָא
 ד יאֹרַבֹו דַמָא ןוריב ןאיִתָהְק ליאבק אב העד
 דנדוב יל הָלִמְג וא הב ןהלה ןּורהֶא ןארספ
 ןועמש טס או הָדּוהְי טבס וא רהׁש הדויס

 ה היקב יארבו : דיפר הָערְקְב ןיִמָינִב טבס או
 :םיִרְפֲא ָטבַפ ליאבק זַא רהש הד תֶהְק .ןארסֶפ
 הָעְרְקב הָשנֶמ טבס צִנ או ןָד טבפ א
 : דיס
 ו טבפ ליאבק זַא רהש הדויס ןּושרָג ןארספ ירבו
 ְצִנ ואו יִָתַפפ טבס וַאו רֵׁשֲא טבס זַאו רֶכששי
 :יארבו :רדיסַר הָעְרְקְב ןָשָב רד הֵׁשֹנְמ מבַס
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 אכ עשוהי הֿפיחצ דע

 הדואוד ןאשיא ליאבק בסַח רַב יִרְַמ ןארספ
 טבפ זַאו דג טבַפ או ןֵבואָר טבס וא רהש

 : דיסר ןֶלּובז <
 אר אהנַא ילאוחו אה רהַש ןיא לֶאְרְָי ינו ח

 דנואדכ הכנאגג דנדאד | הָעְְקַב | םייוְל הב
 : דוב הדומרֿפ רמַא הָשמ ָהָטָמאוָ

 ןיא ןועמש יִנָב טבס וַאו הָדּוהְי יִנְּב טבס או ט

 : דנדאד דושימ רֶכְד אהָמאֹנְב הכ אראה רהש

 ןאיִתְהְק ליאבק וא הכ ןורהַא ןארספ הב אהניִאו י
 לווא העל הכ ארז ריפר דנדוב יול יִנְב א

 הכ קנע רדפ עַבְרַא תָיִרק ספ : דוב ןאשיא וַא א
 יילאוח אב  הָדּוהְי ןאתפהוכ רד רשאב |ֹורְבָח
 : דנראד ןאשיא הב דוב ןא ףארטַא רד הכ

 בָלַכ הב ארנַא ַתאהָדַו רהַׁש יאה הָעְרַמ ןכיל בי

 :דנדאד תיַכְלַמ יארב הני ןֶב
 ךהש הכ אר ןורָבֶח ןֵהכַה ןרַהֲא ןארכפ הבו:ג

 אר הָנְבְלְו ןָא ילאוח אב תסַא ןאלַתאק יאנְלִמ
 ןָא :חאונ אב אר רֶתִַו : דנראד א יִלאֹוַח אב ד
 אב אר ןלחו :ןָא יחאונ אב אר עֹומְתְׁשֲאְו ומ
 אב אר ןיִעו :ןָא יחאונ אב אר רבו ןָא יחאונ זט

 שמש תיִבּו ןֶא יחאונ אב אר הַטו ןָא יחאונ
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 אכ עשוהי הֿפיחצ

 הנ טבס וד ןיא זַא ינע ]א יחאונ אב אר

 :אר רהש

 עבו ןָא יִחאונ אב אר ןועְבִּג ןיִמָיִנִב טבס זו

 ןַא יחאונ אב אר תותנעו :ןַא יחאונ אב אר

 : דנדאד רהַש ראהנ ינעי ןַא יחאונ אב אר ןומלעו

 הדזיס ןַהֹכַה [רהא ןארספ יאה רהש יִמאמַת

 : דוב אהנַא יחאונ אב רהש

 ינב יקב ינעִי םיְִל תָחְק יִנָּב ליאבק אמא
 םירפא טבַס וַא ןאשיא ָהָעְרק יאה רהָש תֶחָק

 הכ םִיִרְפֶא ןאתסֶהוכ רד אר םֶכַׁש ספ :דוב

 רנו ןָא .יחאונ אב תפָא ןאלתאק יאנְלַמ ךהש
 : דנדאד ןאשיאַב ןָא יִחאונ אב אר

 אב אר ןורחהתיִבו ןָא יִחאונ אב אר םיִצְבְק

 : רהש ראהְנ ינעי ןַא יחאונ

 אר ןֹותֹּבו ןָא יִחאונ אב אָקַתְלֶא ןד טבס או
 -תַ ןָא .יחאונ אב אר ןוליִאו :ןָא יחאונ אב
 : רהש ראהָנ ינעי ןֶא יחאונ אב אר ןומר

 ןָא .יחאונ אב אר ףְנעִּת הׁשֹנְמ טבס ףצנ או
 רהש וד ינעי ןָא יחאונ אב אר ןומר תנ

 יִנֶב היקב .לואבק יאה רהש מאמת :דנדאד
 : דוב הד אהנָא יַחאונ אב תֶחק
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 אכ עשוהי הפיחצ

 זַא .דנדוב יול ליאבק וַא הכ ןשרג יֵנְב הב וכ
 הש הכ ןַשְב רַד אר ןֶלוג הֵׁשֹנַמ טס צג
 אר הָרְתׁשִעבּו ןָא יחאונ אב תפָא ןאלתאק ַאגְלַמ
 : דנראד רהַׁש ור ינעי ןַא יִחאֹונ אב

 תַרְבּדַו ןָא יחאונ אב אר ןוישק רכששי טבס זַאו חכ

 יהאונ אב אר | תּומְרִו :ןָא יִחאונ אב אר טכ
 ראה ינעָי ןַא יִחאונ אב אר םיִנג ןיֵעַו ןַא
 : רהש

 ןורבעו ןָא יחאונ אב אר לָאָשַמ רֶׁשֲא בפ זַאו ל
 ןָא יהא אב אר תֶקְלָהְו :ןָא יִחאונ אב אר א

 : רהש ראהְנ ינעי ןָא יִהאונ אב אר בחרו
 רהש הכ ליִלַג רד אר ׁשֶדָק ילָּתְפַנ טבס זַאו בל

 ראד תמו ןָא יחאונ אב תסַא ןאלַתאק אְנְלמ

 ינעי ןָא יחאונ אב אר ןּתְרִקְו ןָא יִחאונ אב אר
 ןאיִּנׁשְרְג יאה רהש ימאֹמַתו : דנדאד רהַׁש הס א

 אב דוב רהש הדוס ןאשיא ליאבק ְבסַח רב
 | : אהנַא יחאונ

 הדנאמ יקאב םְל זַא הכ יִרָרְמ יִנָב ליאבק הבנ דל
 ןָא יִחאונ אב אר םעַנְי ןְלֹובְז טבפ זַא דנדוב

 יִחאנ אב אר הָנַמְּו :ןָא יִחאונ אב אר הָּתְרִקְו הל
 :רהׁש ראה ינעי ןָא יחאונ אב אר לֶלַהְְו ןָא
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 וע אכ עשוהי הפיחצ

 ול הָצהַבְו ןָא יִחאֹונ אב אר רַצָב ןֵבּואָר טבס וַאװ

 ל ןא יחאונ אב אר תומידקו :ןָא יחאונ אב אר

 : רהש ראהְנ ינעי ןַא יחאונ אב אר תַעַפיִמְ

 חל ָאְגְלַמ רהש הכ רַעְלַג רַד אר תמָר רג מב ואו
 אב אר םינחמו ןָא יחאונ אב תסַא ןאלָתאק

 טל רֹוֲעִו ןָא יחאונ אב אר ןבשחו :ןַא יחאונ

 ראהג אה רהש ןיא ַהָמַה ןא יחאונ אב אר

 מ רב יִרָרְמ יִנָב יאה רהש אהניא המה : רשאבימ

 ליאבק היקב יעַי דוב ןאשיא ליאבק ב
 אמ עימנו :דוב רהש הרזאוד ןאשיא ָהעְרקו םִיָל

 להָג לֵאכְׂשִי יֵנְב ךְלֶמ ןאימ רד ול יאה רה
 במ רהש ןיא : דוב אהנַא יחאונ אב רהש תשָחו

 דוב שפרט רַהְב ןַא יחאונ אב יכי רַה אה

 : דוב ןינְג אה רהַׁש ןיא ָהָמַה יארבו

 גמ ןארדפ יארב הכ אר ןימז יִמאֹמַת דננאדכ ספ

 דַהְב ןאשיִאָב הכ דוב הדרוכ םסק ןאשיא
 ןָא רד  הדרַוַא ףרצתב ארנָאו דאד .לֶאָרׂשיְב
 דמ ףרט רַה וַא אר ןאשיא דננארכו : דנדש ןבאס

 ספק ןאשיא ןארדַּפ הב הכנאנג דאד ימארַא

 תַסְנאותַנ ןאשיא ןאנמשד וַא ידַחַאו דוב הדרוכ

 דנואדכ הכ ארז דיאמנ תמוקמ ןאשיא אב

 זד |
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 הדרפס ןאשיא תפרב אר ןאשיא ןאנמשר ָעימנ

 ןאדנאכב דנואדכ הכ ייוכינ ןאנכס עימָג זַאו : דוב

 הכלַב .ראתפינ ןימזב ינֿככ דוב התפג לארי
 : רש ענאו המָה

 בכאב
 טבס ףצנו ןאידנו ןאיִנָבּואְר עָשוהי  האגנָא

 = הָנְַה אמש תֿפג ןאשיאָב :הדנאוכ אר הָשַנִמ

 רוב הדומרפ רמָא אמשב דנוארכ ָהֶדְנב הֵׁשֹמ

 אמשב הָנרַה וַא ארמ םאלכו דיתשאר האננ
 ןארדארַבו : דידומנ תעאטַא םַא הדומרֿפ רמַא

 ְךֹרַת זורמַא את לױט םאַא ןיא רַד אר דוכ
 רמא אמש יאדכ הוהְי הכ אר יתַיִצו הדרננ

 הָוהְי ןָאְלַאו + דיִא התשאר האגנ דוב הדומרֿפ
 הדאד ימארָא אמש ןארדארב הב אמש יאדכ

 לאח ספ דוב התפג ןאשיאב הכנאנג תסַא
 הָשמ הכ דוב ָתיֵכְלֶמ ןימזבו רוב יאה המיטב

 הדאד אמשב רי ףרמ ןַא וַא דנואדכ הָדנַב

 הנותמ תקְרְב אֹמַא :דֹורְב התשנ זאב תסַא

 דנואדכ ָהְדנב הָשמ הכ אר יתעירשו רמָא הרש

 הֹוהְי את דירוא אגב תסַא הדומרפ רמָא אמשב
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 בכ עשוהי הֿפיחצ

 יאה קירט יִמאמַתְב הדומנ תַּבַחֹמ אר דוכ יאדכ

 התשאד האגנ ארוא ְךַמאוַאו דייאמנ ךולס וא
 ןאג יִמאֹמַתו ל יִמאֹמַתְב ארואו דיּפסָנְב ֹואְב
 תכרב אר ןאשיא ַעֵׁשֹוהְי ספ : דייאמנ תדאבע דוכ

 ; דנתפר דוכ יאה המיַכָבו דומנ הנאור הדאד

 הדאד ןָשָב רד ךֶלֶמ הָשמ הֶׁשֹנְמ טבס :צנבו
 די ףרט ןיא רד עָשּוהְי רד ףצנְבו דוב
 ךְלָמ ןאשיא ןארדארַב ןאימ רד ברגמ מֹמְסְב

 המיכב .אר ןאשיא עשה הכ ימאגנהו ראד

 תַכְרב אר ןאשיא דרכימ הנאור ןאשיא יאה

 אב תֿפג התכאס בטאכמ אר ןאשיאו : דאד

 הרקנ אב ראמשיב יִשאומ אבו ראיסְב תלד
 יאה הֹמיֿכְב ןאוארֿפ סאבלו ןַהָאְו סמ אלטו
 אב אר דוכ ןאנמשד תַמינֹגו = דידרגרב דוכ

 4 דייאמנ םיסקת שיוב ןארדארב

 מ זַא הֵׁשֵנָמ טבפ ףצנו דג יִנְבּו ןֵבואָר יִנָב ספ
 תסָא ןענָכ ןימז רד הכ הלש וא לֵאָרְׂשִי נב ךזנ
 ןימזבו דָעְלִג ןימוב את רנר הנאור התשנרב
 ָבַסַח רב הָׁשֹמ ָהָמָמאוָב ארנָא הכ דוב ָךלֶמ
 :דנורב .רנדוב .הדרָוָא ףרַצַתְב דנוארכ ןאמרֿפ
 ו דנדיסר תפַא ןענְכ ןימז רד הכ הי ילאוחב ןוג
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 בכ עשוהי הפיחצ

 אָגנִא רד הָשַנָמ ָמבַס ףצַנֹו דג יֵנְבּו ןָבּואְר יִנָב

 ַחַכְרַמ ינעי  דנדומנ אנב יחַבְרמ ןֵּדָ ךאנכְב
 דנדינש ארניא רבכ לֵאָרׂשִי יֵנְבו : ירטנמ לא"םיטע אי

 הֵׁשֹנְמ טס ףצנו דג יֵנְבּו ןֶבּואְר יִנָּב ךניא הכ
 יראנכ רב ד ילאוַה רד ןענָב ןימז .לְבאקמְב
 הדרכ אנב יחַבְדַמ תפָא לאָרְׂשִי ינְב ןאַא הכ

 ימאמַח דנדינש ארניא לאְרש נב ןונ ספ + דנָא בי
 את דנדש עמג הלש רַד לֵאָרְׂשִי יִנְב תעאמנ
 :דנַא רַב ןאשיא .הלתאקמ יאֹרַב
 יִנָב ךזנ אר ןַהֹ עלא ןְּב סָחְניִּפ .לֶאְרְשי יֵנְבֹו
 דַעְלג ןימזב .השנֶמ טבס ףצנו דג יִנְבּו ןבּואר

 םיִאָר ךָי ינעַי םיִאְר הר וא אבו :דנֵדאתָמְרֿפ ד
 לֵאָרְׂשִי טאבפא ַעימָג וא יאֹבָא ןארנאב רה זַא
 יאבַא ןאדנאכ סיִאַר ןאשיא זַא יכ רַה הכ אר

 ןאשיא םפ : דנדוב לֵאְרְׂשִי יִנָב ליאבק זַא ןאשיא ומ
 ןימוב הֵׁשֹנְמ טבס צנו דג יֵנבּו ןֵכואָר יֵנָב ךונ
 :רנַתֿפג התכאס בטאֿכמ אר ןאשיאו דנדמָא רֵעל

 הָג ןיא דנַױמ ןינְג דנאדכ ָתעאמג ימאֹמַת וט
 דיִא התכיגנָא לֵאְרְׂשִי יאדכ רב הכ תסַא הנתפ
 דיִא התשגרַב דננאדב תעבאתמ זַא ורמַא הכ

 דנואדכ זַא זורמַא התכאס יחבדמ דוכ יארבו
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 אפ בכ עשוהי הפיחצ

 זי אמ יארב רוגפ ָהאֹנג איִא :דיִא הרש דֶרָמְתִמ

 רהאט ןָא וַא אר דוכ זורמַא את הכ תסַא םכ

 דנואדכ תעאמג רד אבו הָג רַנַא םיא התכאסנ

 הי דנואדכ תַעבאתמ וַא זורמא אמש :רש ץראע

 זורמא אמש ןוָג רש רהאוכ עקאוו דיִא התשגרב
 רב אדרפ וא הכ דיִא הרש רדֶרָמְתִמ דנואדכ זַא
 ןכילו + דומנ דחאוכ בֵצֹנ לֶאְרְשְי תעאמג ימאמת
 ןימזב ספ תסַא םָגנ אמש יכל ןימז רגַא
 ןכאפ ןָא רד דנואדֹכ ןככמ הכ דנואדכ תיַכְלְמ
 דיריגב ְךְלֶמ אמ ןאיִמ רו דַײאמנ רובע תסַא

 דרמתמ זינ אמ זַאו דיושנ דְרַמִתמ דנוארב וַאו

 ַחבְרַמ יאופ דוכ יארב יחבְרַמ הכניא רד דיושנ

 חַבְז ןַּב ןָכָע איִא :דינכ אנב אמ יארכ הוה

 יִמאמַת רב ספ דיזְרנ תנאיִכ םארח ןיִג הראב רד
 האנג רב ץנש ןָאו דמָא בַצֹנ לֵאָרְׂשִי תעאמ)
 : רשנ ךאלַה אהנַת דוכ
 רד הָשַנָמ טבס ףצנו דג יִנְבּו ןבּואר יִנָב האננַא
 יארכ הָוהְי : רנתפנ לארשי ליאבק יאסַאר אונ
 לָאְרְשיו דנאדימ וא ןאיאדכ יארכ הָוהְי ןאיארכ
 אי דרַמַת האר זַא ראכ ןיא הכ תסנאד דנהאוכ

 זורמא רשאב הדוב דנואדכ רב תנאיכ האר וַא
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 בכ עשוהי הֿפיחצ בפ

 יחַבְרַמ כ יארַב הכ :הדמ יצאל3 אראמ גב

 התשגרב דָנואדכ תַעָבאתמ וַא את םיִא התכאס

 םינארדגב ןָא רב ידרַא ַהידַהו ינתכוס ינאברק

 דנוארכ ךוכ םיאמנב ןַא רב יתמאלס יאבדו
 א אר ראכ ןיא הכלב :דיאמנב תסאובזאב דנ

 םיתפג אריז םיא הדרכ יראישוהו טאיִתְחַא ָהאר

 ןארַספ הב אמש ןארספ הדניִא טקו רד דיאש

 לֵאָרְִׂי יאדכ הוי אב אר אמש דנָוגב אמ
 רד אר ד דנואדכ הכנוג : תסַא הקאלע הָג הכ

 דח רג יִנְבּו ןְבּואָר יִנְב יִא אמשו אמ ןאימ

 יהָרְהַב דנואדכ רד אר אמש םַפ תסַא הדראדנ

 דנואדכ ץסרַת זַא אראמ ןארספ אמש ןארַסַפו תסינ
 ןתכאס יארב םיתפנ ספ : תשאד דנהאוכ זאב וכ

 יארב הנ םיניב הב ךראדת דוכ ָתהגְב יחבדמ

 את הכלב :הָחיבֹכ יארב הנו ינתכוס ינאבבק
 אמ יאה לסנ ןאיִמ רו אמשו אמ ןאיִמ רד
 דנואדכ ָתַדאבַע את דשאב דהאש אמ וא רעב

 ַהיאבדו ינתכופ יאה ינאברק אב וא ךוצֹהְב אר

 הריֲא ןאמז רד את םירָא אגב רוב יתמאלס
 אמש הכ ריגַנ אמ ןארכפ הב אמש ןארַספ

 םיתפג םַפ : תסינ יהָרְהַב גיה .דננארכ רד :אר חכ
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 בכ עשוהי הפיחצ

 אמ יאה לסַנ הבו אמב הדנָא ןאמז רד רגַא
 ָהְנומְנ תפג םיהאוכ אמ האגנַא דנָיוגְב ןינְג

 אמ ןארַרְפ הכ דייב הב אר דֶנוארכ ָתַבְדמ

 יארב הָנ  ינתכוס ינאברק יארַב הַנ .דנתכאס

 דהאש אמשו אמ ןאיִמ רַד את הכלב החיבב
 רְרַמִתִמ דנואדכ וא הכ אמ זא אשאח + דשאב

 .יחַבְרַמְו םידרגרב דננאדכ תעָבאתמ וַא זורמַא הרש

 יאֹוַפ החיבדו ידרַא ָהָיְרַהו ינתכוס יִנאברק יארב

 תסוא ןכסמ יור שיפ הכ אמ יאדכ הֹוהְי ַחַבְרַמ

 : םיזאסב

 \נ

 גפ

 ט

 ל ליאבק יאסָאורו תַעאמג ןארורסו ןַהכ סֶחְנִפ ןוִג

 נב חכ אר נכס דנדוב \ אב הכ לאיש
 דנדינש דנדוב התפג הֵׁשֹנָמ .יִנָבּו דג יֵנְבּו ןבּואר

 אל ָךָעְלֶא ןֶּב סֶחָניִפּו + דַמָא דנספ ןאשיא רפנ רד
 תֶפג הָשַנָמ יִנְבּו דג יִנְבּו ןבואר יִנְב הב ןֶהכ

 תפאמ ןאיִמ רד דנֹואדכ הכ םיתסנאד זרמַא

 דיִא הדיזרונ דנואדכ רַב אר תַנאיִכ ןיא הכנוג

 דנואדכ תפד וַא אר לֵאָבְׂשִי יִנָב ןָאלַא םפ
 בל ןאוְרְו ןהכ ךוֲעְלֲא ןֶּב םָהְנִפ ספ : רידאד יצאלב
 ןימזב רֶעְלג ןימז וַא .דָּג יֵנְבּו ןֵבּואְר יִנָב זמ זַא

 אר רַבֿכ ןיא התשגרב לֵאְרְשִי יִנְב מ ןענְכ
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 גכ | בכ עשוהי הֿפיחצ רפ

 לֵאָרׂשִי יֵנְב רֹמנְב ראכ ןיאו : דנדינאפר ןאשיאב גל
 ךְראבתמ אר ארכ לֵאָרְׂשִי ינו דמַא דנספ

 ָהלְתאקמ יארב ןֵדמָא רב הראב רדו דנדנאוכ
 דָּג יִנְבּו ןָבּואְר .יִנְב הכ אר ינימז את ןאשיא

 ןכס רניד דניאמנ בארכ דנדוב ןכאפ ןֶא רד

 אר הבְרמ ןַא דג יֵנְבּו ןֵבּואְר יִנָב : דנַתֿפגַנ דל

 רהאש אמ ןאיִמ רד ןָא הכ אריז דנדימאנ דָע

 : תסאדכ הֹוהְי הכ תסַא

 בכ באב

 ןוָנ ראכְב יאה ור זַא דעַב רש עקאו א

 ןאשיא ןאנמשד מג זַא אר לֵאָרְִׂי דָנאדֹכ
 ריפ עָשוהָיו דוב הדאד ימארָא ףרט רה וַא

 לֵאָרׂשִי עימג עשה הכ + דוב הרש דר לאסו ב
 ןאשיא ןארטאנו ןארואדו אסָאּורו ךיאשמ אב אר

 ררומ לאס ריפ ןמ תֿפג ןאשיאב הדיבלט
 אמש יאדכ הָוהְי הָננֲא רה אמשו :םַא הרש

 תסא הדרכ אמש ךטאכְב ףיאוט ןיא ַהָמַהְב

 הכ תסוא אמש יאדכ הֶוהְי ארז דיִא הדיד

 ףיאוט ןיא ךניא :תסַא הדרכ ננְג אמש יארב ד

 ףיאוט ץימגו ןֶּדְרי זא דנַא הדנאמ יקאב הכ אר
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 גכ עשוהי הפיחצ

 גרוב יאירד את םַא התכאפ בולגמ הכ אר
 םיסקַת העְרקְב אמש יארב באתֿפָא ברגמ תְמַסְּב

 :דנשאב אמש טאבסא תארימ את םַא הדרכ

 א אר ןאשיא הכ תסוא אמש יאדכ הוה

 ור שיפ וַא אר ןאשיא הדנאר אמש רוצח

 רד אר ןאשיא ןימז אמשו דנכימ ןוריב אמש

 אמש יאדכ הוה הכנאנג דרוַא דיהאוכ ףרצת

 דישאב יוק ראיסְב ספ : תסַא התפג אמשב

 השמ תרות רַפְפ רד הָנ רַה הרש הֶנֹוֲהֹמ

 תסאר אי ףנ ףֵרַטְבֹו דיראד האגָנ תסַא בותכמ

 הכ יֿפיאֹוִט ןיאב את : דַײאמנמ ואנַת ןַא זַא

 ריושנ לבאר דנַא הדנאמ יקאב אמש ןאיַמ רד
 דייאמננ רכָד אר ןאשיא ןאיאדכ יאה םאנו

 דייאמנמ תדאבע אר אהנאו דירוכנ םַסקו

 דוכ יאדכ הוי הב הכלב + רינכנ הדפו
 אריז : דיִא הדרכ זורמַא את הכנאנג דיבסָנְב

 יור שיפ זא אר רָא רוח גרב ףיאוט דנואדכ

 יסכ אמש אב אֹמַאו תסַא הדרכ ןוריב אמש

 : תסא הרובנ תמואקמ יאראי זורמא את אר

 רהאוכ בקאעת אר ראזה אמש זַא רפנאש

 הכ תסוא אמש יאדכ הָוהְי הכ ארז דומנ
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 גכ עשוהי הֿפיהצ ופ

 התפג אמשב הכנאנ) דנכימ גנג אמש יארב

 דוכ יאדכ הָּוהְי הדש הָנֹותֹמ ראיסְב ספ :תסַא אי

 אב התשנרב רגא אמאו + דייאמנ תבחמ ארכי

 הדנאמ אמש ןאיִמ רד הכ יפיאומ ןיא היקב

 דייאמנ תַבָהאצַמ ןאשיא אבו  דיבסְנב דנַא

 : דניִא רד אמשב ןאשיאו דִיַא רד ןאשיאבנ

 ףיאוט ןיא אמש יארכ הֹוהְי הכ דינאדב 'אניקי

 דרכ .דהאוכנ ןוריב רגיד אמש ךוצח זא אר

 יאה ולהפ יארבו הלָתו םאד אמש יארַב הכלב
 דנהאוכ ראכ אמש ןאמשְנ רֶדו הנאיזאת אמש

 הָוהְי הכ וכינ ןימז ןיא וַא הכ יתקנ את דוב

 ! דיוש ךאלַה תסַא הדאד אמשב אמש יאדב

 םוכימ ןימז םאמַת להַא קירטב זורמַא ןמ ךנִאו ד

 הב דינאדימ דוכ ןאָג יִמאמַתְבּו לָד יִמאֹמַתְבו
 יאדכ הָוהְי הכ וכינ יאה זיִנ םאמת וַא זִג ךי

 הדאתפינ ןימזב תפָא התפג אמש ָהָראב רד אמש

 זא ףרח ךיו תסַא הרש עקאו שא המָה הכלב
 הכ רש רַהאֹוכ עקאו ןינָגו :הדאתְפינ ןימזב ןָא

 אמש יאדכ הֹוהְי הכ וכינ יאה זיִג המָה הבנאננ

 תַא הרש עקאו אמש יארַב דוב התפג אמשב

 אמש רַב אר דב יאה זיִנ המה דננאדכ ןאנגמַה
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 זפ דכ ,גכ עשוהי הֿפיחצ

 ןיא וַא אר אמש את דינאדרנ דהאוכ ץיַראע

 הדאד אמשב אמש יאדכ הָּוהְי הכ * וכינ ןימז

 ₪ יאדכ הֹוהְי ךהע וַא רנַא : דזאס ְךאלַה תסא

 זואגת תפא הדומרפ רמא אמשב הכ דוכ

 דייאמנ תדאבע אר רגיד ןאיאדכ התֿפרו דייאמנ

 רַב דנואדכ ָבַצנ האגנַא דינכ הדגס אר אהנָאו

 וכינ ןימז ןיא וַאו רש דהאוכ התכורפַא אמש

 : רש דיהאופ ךאלַה ידוזב תסַא הדאד אמשב הכ

 ךּכי<;םאפב

 א םָבש רד אר לֵאָרְׂשִי טאבסַא יִמאמַת עָשוהיו
 ןארואדו אסָאּורו לַארׂשִי ךיאשמו הדרכ עמג
 רַצאהח אדכ ךוצֹהְב הדיבלט אר ןאשיא ןארפאנו

 יארכ הוהְי הב תֿפג םוק יִמאמתב עָשוהיו : דנדש

 חַרְת ינעי אמש ןארדפ הכ ריוגימ ןינָג לארשי
 ןַאְב םידק ןאמ]ז רד רוחנ ךדפו םֶהְרְבַא ררפ

 תדאבע אר ריֿג ןאיאדכו דנדוב ןְכאס רהנ ףרט

 ףרט ןָא וא אר םֶהָרְבַא אמש רדפו : דנדומנימ
 םדינאדרג ןענְכ ןימז יִמאמַת רד התֶפְרִג רהנ

 : םדאד ואָב אר קַחָצ םדרכ דאיִז ארוא תיירדו

 ד אר ריִעָש הוכו םדאד קָחְצִיב אר וָשַעו בוקעיו
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 דכ עשוהי הפיחצ הפ

 בוקעװ דשְב וא תֶיכְלַמ את םדאד ושַעְב
 אר ןֹורֲהַאו הָשמו : דנרש דורפ רצֶמב שָנארַסּפו ה

 םדרכ ןָא טפו רד הֶנִנֶא הב אר רַצְמ הדאתסרפ
 ןוריב ןָא וַא אר אמש םַפ םַתְבאס אלָתְבמ
 ןוריב רצְמ זא אר אמש ןאררפ ןונו : םדרוָא
 אהבארע אב ןאיִרְצְמ דידיסר איַרְבְו םדרא
 בקאעת םזלק רחב את אר אמש ןַארַדָפ ןאראופ
 רד וא דנדרכ ראירפ דנוארכ ָךנ ןונו : דנדומנ
 אר אירדו דראדג יכיראת ןאיִרְצָמו אמש ןאיִמ

 ןאמשנו דינאשופ אר ןאשיא הררוא ןאשיא רב
 חור ספ דיד םדרַכ רַצָמ רַד אר הָנִנָא אמש

 ספ : רידובימ ןָכאפ ןאבאיִב רד ראיסְב יאה ח
 ןֶּרְרַי ףרטנָאְּב הכ ינאיִרּומֶא ןימז רד אר אמש

 ןאשיאו דנדרַכ גננ אמש אבו םדרַא דנדוב ןָכאפ

 אר ןאשיא ןימװ םדומנ םילפָת אמש ַתסדְב אר
 אמש רוצה : וא אר ןאשיאו דידרוַא ףרצת רד

 בָאומ ּךְלָמ רֹופצ ןֶּכ קְלָּו +: םתכאס ךאלַה מ
 םֶעְְ הראֹתָתְרֿפו דרַכ גנג לָאָרְׂשִי אב הַתֹסאֿכרַב
 :דֹנכ תנעל אר אמש את דיבלט אר רַב

 אמש אֹּדָהְל םונשְב אר םֶעְלִב הכ םתסאוכנ י
 וא תסד וַא אר אמשו דאד ימה תככב אר
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 דכ עשוהי הֿפיחצ

 דידיסר ֹוחיִריִב הדרכ רובע ןֶּרְרי זַאו : םדינאהב

 ןאיִנֲעגכו ןאיזירפו ןאיִרֹמָא ינעי ןחירי ןאדרמו

 גנג אמש אב ןאיִפֹובו ןאיּוחו ןאיׁשַגְרג ןאיתחו

 : םדומנ םילפָת אמש תסדב אר ןאשיאו דנדרַכ

 וד ינעי ןאשיא הדאתְסרפ אמש ׁשיפ אר רובנזו

 םדנארַב אמש ךוצח זַא אר ןאירמָא האשראפ

 רד הכ ינימזו : אמש ןאמכב הנו רישמשב הנ

 אנב הכ ארייאה רהשו דידישכנ תמחו ןא

 ןכאפ אהנַא רד הכ םדאר אמשב רירומננ

 הכ ןותיז תאגאבו אה ןאתסָכאת זַאו דישאבימ

 ריִסרֶתְב הוהְי זַא ןָאָלַא ספ : דירוכימ דיתשאבנ

 ינאיאדכו דייאמנ תדאבע יתסארו ץּולכְב ארואו

 רֶצָמ רדו רהנ ףרט ןָאְב אמש ןארדֿפ הכ אר

 אר הָוהְי הדרכ רוד דוכ וַא דנדומנ תדאבע

 רנפפ אמש רמנ רד רנַאו : דייאמנ תדאבע

 זורמַא םַפ דייאמנ תדאבע אר הָוהְי הכ דִיאינ

 דיהאוכ תדאבע ארהכ רינכ ראיִתֹכַא דוב יארב

 הכ אמש ןארדפ הכ אר ינאיאדכ האוכ דומנ

 האוכ דנדומנ תדאבע דנדוב רהנ רט ןָאְב

 ןאשיא ןימז רד אמש הכ אר ינאיִרמָא ןאיאדכ
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 דכ עשוהי הֿפיהצ

 תדאבע אר הוהְי ןמ ןאדנאכו ןמ אֹמַאו דינָבאס

 | | ; דומנ םיהאוכ
 הכ אמ זַא אשאח דנתֿפג באג רד םוק האגנָא

 תדאבע אר רג ןאיאדכ הדרכ ךרַת אר הָּוהְי

 אמ הכ תסוא אמ יאדכ הָוהְי ארז :םייאמנ

 יגדנב הְנאכ וא רֶצָמ ןימז זא אראמ ןארדפו

 אפ רטנ.רד אר גרוב | תאיִא ןיאנ דרו ןוריב

 רדו םיתפר הכ האר ימאמַת רד אראמו דומנ

 האגְנ םיתשָרג ןאשיא ןאיִמ וַא הכ יפיאוט םאמַת

 אר ינאיִרֹמָא ינעי ףיאוט יִמאמַת הוה : תשאר

 אמ יור שיפ זַא רנדוב ןכאס ןימז ןיא רד הכ

 םיהאוכ תדאבע אר הָוהְי זינ אמ ספ דרכ ןוריב

 עׁשֹוהְי ספ :תסאמ יארכ וא הכ אריז דומנ

 דינכ תדאבע אר הוהְי דינאותימנ תֿפג םֹוקְב

 רויֿג יאדכ ואו תסַא שודק יארכ וא הכ אריז

 רַהאֹוכנ אר אמש ןאהאנגו ןאיצע הכ תסַא

 ןאיאדכ הדרכ ךרת אר הָוהְי רנַא : דיזרמָא

 תשגרב דַהאֹוכ וא האגנָא דיאמנ תדאבע אר רי

 אמשב הכ ינאזא דעב הרינאסר ררצ אמשבו

 דַהאופ ךאלַה אר אמש תפָא הדומנ ןאסהַא
 הֹוהְי הכלב יִנ דנתפג עָשוהי הב םק :דרכ
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 אצ דכ עשוהי הפיחצ

 בכ תַפג םֹוכְב עָשוהי +: דומנ םיהאוכ תדאבע אר

 יארַב אר הָוהְי הכ דיתפַה דהאש דוכ רַב אמש

 דינכ תדאבע ארוא את דיִא הדומנ ראיתכַא דוכ

 וכ ןאיארכ ןָאלַא ספ (תפנ) : םיתסה רֶהאש דנתפג
 דינכ רוד .דנתפה אמש ןאיִמ רד הכ אר רי

 ליאמ לֶארָשי יאדכ הָוהְי הב אר דופ יאה לדו
 לכ דוכ יאדכ הוהְי דנתפג ַעְׁשֹוהְי הב םֶוק : דיזאס

 תַעאטַא ארוא ןאוַאו דומנ םיהאוכ תדאבע אר

 הכ םוק אב עָשּוהי ור ןָא רד ספ :דרַכ םיהאוכ

 רד יתַעיִרָשו הצירפ ןאשיא יארבו תסב דהע

 וכ רד אר ןאנכס ןיא ַעֵׁשֹוהְו :דאד רארק םֶכָש

 התֿפָרְנ גרוב יגנכו תַשְונ אדכ תות באתכ

 סרק רזנ הכ יטולב תכרד ךיז אָננָא רד ארנָא
 מ ימאמתב עְׁשֹוהּו :תשאד אפ רב דוב דנואדכ

 תכַא רָהאש אמ יארַב גנס ןיא ךניא תפג םוק

 אמב הכ אר דְנואדכ ןאנכס יִמאמַת הכ אריז

 דהאוכ דהאש אמש יארב ספ תסַא הדינש תֿפג

 : דייאמנ ראכנא אר דוכ יאדכ אדאבמ דוב

 חכ הנאור דו ְךֶלֶמב אר םכרה ינעי םוק עשוהי ספ
 : דומנ

 טכ ךְּב עֶׁשֹוהְי הכ רש עקאו רומא ןיא זַא דעבו
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 דכ עשוהי הֿפיחצ לש

 : ררמ דוב הלאפ הדו דצ ןוָג דָנואדֹכ ָהְדנב ןונ
 הכ חַרֶפתַנַמִת רד שדוכ ְךְלָמ ךודח רד ארואו ל

 שַעְג וכ לאמש רֶטְב םִיַרּפָא ןאתפהוכ רד
 םאייא המה רד לֵאָרְׂשִ : דנררכ ןפד תסַא אל

 א דעַב הכ יכײאשמ יאה זר ַהַמַהו עׁשוהְי

 דֶנואדֹכ הכ ילמע םאמַתו דנדנאמ הדנז עָשּוהי
 אר דנוארפ דנתסנאד דוב הדרכ לֵאָרְִׂי יארב

 הכ אר ףסי יאה ןאופתסאו : דנדומנ תדאבַע בל
 םֶכָש רד דנדוב הדרנָא רַצְמ וא לֵאָרְׂשִי נב
 רדפ ֹומֲח יִנְב וא בוקע הכ ינימז ַהֵצְה רד
 דנדרכ ןֿפד דוב הרירֿכ הטיסמ דצ הב םֶכָׁש

 = ד ןההַאְְּב לאו :רש ו נב ךְלֶמ או >
 סָחְנִּפ שרספ לַת רד ארואו

 םיִרְּפָא ןאתפָהוכ רד הכ
 דש הדאד ואב

 : דנררכ :ןפה
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 םיטפוש

 ןארואר רפס

 אב

 א יִנָב הכ רש עקאו עֶשוהי תאפו וַא ךדעבו

 תסיכ דנַתְפג הדרכ לָאֹוס דנואדכ וא לֶאְרְשי
 אבו דָיִא רַב לוא ןאנאַענכ רב אמ יארב הכ
 ב רַב הָדּוהְי תפנ דנואדכ : דיאמנ גְנְג ןאשיא

 : םָא הדר םילפַת וא ָתסַדְב אר ןימז ךניא דָא
 ג ןמ העְרקב תפג ןעָמש דוכ ךדארב הב הָדֹוהְי

 ןמו .םינכ גְנֶג ןָאנאַענְכ אבו יִא רב ןמ הארמה

 ספ דַמָא םהאוכ ות ָהָעְרִקְב ות קארמה זינ

 ד דַמָא רב הָדּוהְִו : תפר וא ָהארמה ןועָמש

 ןאשיא תְסַרְב אר ןָאיִזיִרפו ןאָיְנאָעְנִכ דנוארכו

 רד אר ןאשיא וַא רֿפנ ראוַה הַדו דּומנ םילסת
 ה התפאי קוב רד אר קוב יִנֲֹאְו : דנתשכ קב

 תסַכְׁש אר ןאָיְזיִרפו ןאָיְנאָעְנְכְו דנדרכ גְנְג וא אב
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 א ןארואד רפס אי םיטפוש רצ

 בקאעַה אר ואו דרכ רארפ קֶזב יִנדַאו :דנדאד ו

 אר שיאפו תכד יאה תסשו שַדְנִּתַפְרִג הדומנ

 תפש אב ךלמ דאתפה תפג קב יִנדָאְו :דנדירב ז

 אה הררוכ ןמ ָהְרְפפ ךיז הרירב אפו תסר יאה

 ןמְב אדכ םדרכ ןמ הָנֹנֲא קפאומ דנדיִנימ רַב

 םילשוריב ארוא ספ תסַא הדינאסו תאפאכמ
 םילָשּורָי אב הָדּוהְי ינו +: ררמ אגנָא רַדו דנַרְרוָא ח

 רישמש ָםֶרְב ארְנֲאֹו דנַתֿפְרְ) אֹרְנֲא הדרכ גנג

 ןַא וַא דַעַבו : דנדינאזופ שַתָאְב אר רהַׁש הדו מ

 הב יֵנֲאיִנאַעְנְכ אב את רנרש דורפ הָרּוהְי יֵנְּב
 גְנְג דנדוב ןכאס ןאבאיִבו בונו ןאתסַהוכ ר

 ןכאפ ןֹורְבָח רד הכ יִנאּנאַעְנִכ רב הָדהו :דננכ י
 תירק ןָא וא .לבק ןֹורְבֲח םֶכַאּו דַמֲא רַב דנדוב
 : רנתשכ אר יֵמְלַּתְו ןמיִחַאו יששו דוב עּברַא

 סאו דמָא רַב ריִבָּד ןאנַכאס רַב אְננָא או א
 תפג בלבו .: דוב רֿפְיתיִרְק ןַא זַא לבק בב ב

 רתכד דיאמנ התֿפ הרז אר רַכס תֶיְרַק הננָא

 לָאיִנתַעו : :דאד םהאוכ ינוְב ואָב אר הָסַכַע דוכ >
 ספ תַפְרִנ ארֶנא בֶלָּכ וכ ךרארב זנָק רספ

 רתְכד ןוגו + דאר ינֵוְב ואָב אר הָסֹכִע דוכ ךתָכד די
 שרדפ וַא הכ דרַכ ביגרָת ארוא דַמַא יו ָךזנ
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 א ןארואד רפס אי םיטפוש

 הדאיִֿפ דוב גאלא וַא רַתָבד ןאְו דֹנכ בלט ינימז
 תפג וב : יהאוכימ הָג תֿפנ אר יו בֶלָּכ הרש

 בונג ןימז רד ארמ הכ אריז הד תַכְרַב ארַמ

 הרב בָא יאה המשְגנ ארמ סַפ ידינאדרג ןכאס

 אר ןיאפ יאה המשְנו אלאב יאה המׂשְג בלב
 רהש וא השמ ןז רדפ ינק ןארספו :דאד ֹואְב

 הב הָדֹוהְי יארחצב הָדוהְי יֵנְּב הארמה ןאתסלכנ

 ןכאס םֹוק אבו דנַתֿפַר הַמֲא רַב תסַא דֶרֲע ָבּונגְב

 תפר ןעָמש רוכ ךדארב ָהארמַה הָדּוהו : דנרש

 תסַכש דנדוב ןְבאס תַפִצ רד הכ אר ןאיִנאַענַבו

 הַמְרַח אר רהַש ָםְסָא הדרכ בארַכ ארֶנָאְו דנדאד

 שיחאונו ןֹלְקְׁשַאו שיחאונו הָוֲע הָרּוהְו : דנדימאנ
 הָדֹּוחְי אב דננאדכו : תַפָרְנ אר שיחאונו ןּורקָעו

 ןכיל דרכ ןוריב אר ןאתפָהוכ להַא ואו דובימ
 הכ אריז דנכ ןוריב תסָנאותנ אר ידאו ןאנכאס

 רַב אר ןורבְחּו : רנתשאד ןינַהָא יאה הבארע

 ךספ הס ואו רנראר בֶלָּב הב הָשמ לוק בפח
 ןאיִסּובי ןֵמנְב ינו :דרכ ןוריב אָגְנָא זַא אר קנע

 דנדרכנ ןוריב דנדוב ןכאפ .םילָשּורְי רד הכ אר

 םיִלָשּורְי רד זורמַא את ןמּב יִנָּב אב ןָאיִסובו

 הצ

- 
- 

 חה -

 ט -

 א ו

 בכ רַב לֶאזתיִּב הב זינ ףסוי ןאדנאכו : דנא ןכאס
95 
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 ףסוי ןאדנאכו : דוב ןאשיא אב דנואדכו דנַדַמָא גכ

 לבק רהש ןָא םאנו דנְררַכ יסופאָג אר לֶאדתיִּב
 א הכ אר ידְרַמ ןאיִנכישַבו : דוב אל ןַא זַא דב

 לכרמ דנתפג וב הדיד דַמָא ימ ןורב .רהש
 ןאסְתא ות אב הכ הדב ןאשְנ אֹמְב אר רחש

 ןאשנ ןאשיאָב אר רהש לָבְדַמ ספ : דומנ םיהאוב הכ
 דרמ ןָאו דנרז רישמש םֶרַב אר רהש םֿפ הדאד

 ןַאו : דנדרכ אהר שנאדנאכ ימאֹמַת אב אר וב

 ארֶנָאְו דומנ אנב ירהש התפר ןאָיְתְח ןימזְב דרַמ

 : תפָא ןאמה שַמְסַא זורמָא את הכ דימאנ זול
 ךנעַת להַאו ארְנָא תאהרו ןָאׁש תיִּב להַא הָשנִמ
 ןאנכאסו ןֶא תאהדו רוד ןאנכאפו ןָא תאהרו
 ארנָא תאהרו ודנמ ןאנכאפו ןַא תאהדו םֶעְְבי
 רה הכ דנתשאד תמיזע ןאינאַעְנְו דרַבַנ ןוריב

 דנרש יוק לֵאָרׂשִי ןוו : דנשאב ןכאס ןימז ןָא הנ
 אר ןאשיא ןכיל דנַדאהָנ הג ןאָיִנאָעְנכ . רַב

 אר ןאָיְנאָעְנְכ םִיָרֿפָאֹו : דנֵדרַכַנ ןוריב "אמאמת טכ

 ןאָינאָעְנְכ ספ ררכנ ןוריב דנדוב ןכאס רֶזָנ רד הכ
 ןולובמ : דנדנאמ ןַכאפ ג רד ןאשיא ןאימ רד ל

 דרכנ ןוריב אר ללַחנ ןאנַכאפו .ןורטק ןאנבאפ
 הזו דנדנאמ ןכאס ןאשיא ןאימ רד ןאָיְנאַעְַכ ספ
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 זצ ב ,א ןארואד רפס אי םיטפוש

 אל ןכע ןאנכאס רָשָאְו : רש הדראדג אהנָא רַב
 בֹוהְרו קיפאו הבל ביִזכַאו בֶלְחַאו ןוריצ ןאנכאפ
 כל יִנאָיְנאָעְנְכ ןאיִמ רד יִרְׁשֲא ספ :דרַכָנ ןוריב אר
 אריז דנַתֿפר תנוכפ דנדוב ןימז ןַא ןכאכ הכ

 ל ןאנכאפ יִלָּתַפִנ : דנדרכנ ןוריב אר ןאשיא הב
 סַּפ דרכנ ןוריב אר תֶנָע-תיִב ןאנכאפו שָמש-תיִּב

 דנדוב ןימז ןָא ןכאס הכ יִנאָינאָעְנכ ןאימ רח
 תנֲע-תיִבו שמשתיב ןאנָבאס ןכיל תֿפַרְג תנוכס

 דל אר ]ןְדִנְּב ןאָיַרּומָאו + דנדאדימ הָיְזג ןאשיאב

 דנתשאדגנ הכ אריז דנתכאס דודסמ ןאתסַהוכב

 הל תמיוע ןאָיְרּומָא ספ + דנָיָא דורפ ןאבאיִב הב הכ
 םֶרָח ַהוכ רַד םיִּבְלעָשו ןוליַא רַד הנ דנתשאד
 תוק ףסי ןאדנאכ תפר ןוָג ןכילו דנשאב ןכאס
 לו : רש הדראדג ןאשיא רַב הִיזמ | תפר

 את עלק זַאו םיִּברְקִע יאלאב ךס זַא ןאָיְרומָא
 :דוב רַת אלאב

 כ האב

 א הדַמָא םיֿכוב הב לֵנְלַג א דנואדכ ָהְתשרפו
 ינימזבו םֵדְרוֲא רַב םִיַרצִמ זַא אר אמש תפנ

 םדרכ לכאד םדרוב םסק אמש ןארדפב הכ
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Rokב ןארואד רפס אי םיטפוש  
 הבא הב את אמש אב אר דוכ ךהע םתפגו

 ןימז ןיא ןאנכאס אב אמש ספ : תסַבש םהאוכנ ב

 דינכשב אר ןאשיא יאה הַבְדַמו דידנַבַמ רהע

 תפָא ראכ הָנ ןיא דידינָשנ ארמ ןכס אמש ןכיל
 אר ןאשיא םַתֿפנ זינ ןמ אָרָהְל : דיא הדרַכ הכ ג

 רד ןאשיאו דרַכ םַהאוכַנ ןוריב אמש ךוצה וַא

 ןאיארכו דוב דנָהאוכ אה ראכ אמש יאה רַמַכ

 וו : דוב דנהאוכ םאד אמש יארב ןאשיא ד

 יִנְב יִמאֹמַהְב אר ןאנכס ןיא דנואדכ יֵַהֵתְׁשְרֿפ

 הדרַכ דנלב אר דוֿכ ןאוָא םוכ תפג לַארׂשי
 רדֹו דנדאהנ םאנ םיִכב אר ןאכמ ןאו : דנַתְסירג

 ןונו = + דנדינארדג ינאברק דננאדכ יאֹרַב אננֲא

 לֵאָבְׂשִי-יִנְב דוב הדומנ הנאור אר םוק .עשוהי
 ףרַצַתְַב אר ןימז את דנַתֿפר דוכ ְךֶלַמְב יכי רַה
 ָםאיֵא םאמת] עֵׁשֹוהְי םאיא "מאמת רדו : דנרוא

 ַהֵמַהְו דנדנאמ הרנז עָשוהי וַא רעב הב יבָיאשמ
 לֵאָבְׂשִי יארב הכ אר דנואדכ גוב אה ראכ
 תדאבע אר רדנוַאדכ פק +-הנדיד דוב הדרכ

 דצ ןוָג דנואדכ 'ַהְדנַב ןּונְיִּב עשוהיו : דכדומנ ח

 שַכְלַמ ךודח רד אר ואו : דרמ דוב הלאס הַדְו ט
 לאמש ףרטב םיִרֿפֲא ןאתפהוכ רד םֶרָה תַנְמִת רד
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 טצ ב ןארואד רפס אי םיטפוש

 י זינ הקבט ןָא !מאמַתו : דנדרכ ןפד שעג הוכ

 רגיד הקבט ןאשיא זַא רֶעֵבְו דנַתסויפ רוכ ןאררַּפְב

 | אב הכ אר ילאמְעַאְו דנואדכ הכ דנתסאוכ רב
 רד לֵאָרְׂשִי יֵנְֹו :דנַתסנארנ דוב הדרכ לֵארׂש
 תדאבע אראה לעבו דנדיזרו תרארש דנואדכ רטנ
 ןאשיא הכ אר דוכ ןארדפ יאדכ הָוהְיו : דנדומנ

 דנדרַכ ָךְרַת דוב הדרוא ןוריב םִיְרְצִמ ןימז זַא אר

 רד הכ יפיאוט ןאיאדב זַא אר רג ןאיאדכו

 אר אהנא הדומנ יוָרְיִפ דנדוב ןאשיא ףארמא

 : דנַתְכיגנא רַב אר דנואדכ םשכו דנדרכ הדנס

 תראבע אר תֹורּתְׁשִו לעב הדרכ ךרת אר היה
 התכורפא לֶאְרְשש רב דנוארב םשב םָּפ :דנדומנ
 רֶרפָס ןאגָדְננכ גאראת תסַדְּב אר ןאשיא הרש

 תֹסֵדְב אר ןאשיאו דניאמנ תראג אר ןאשיא את

 ידַהְב תכורפ דנדוב ןאשיא ףארטַאְב הכ ינאנמשד

 תמואקמ רוכ ןאנמשד אב דנתסְנאותנ רניד הכ

 וט תפר דנַתֿפימ ןוריב הכ אָג רַהְו : דניאמנ

 הכנאנְגנ .דובימ ןאשיא רַב ידַב יארב דנואדכ

 ןאשיא יארב דנואדכ הכנאנגו התפג רנואדכ

 : דנרש ראתפרג יגנַת תָיאהֶנְבּו דוב הדְרוכ םסק
 ₪ אר ןאשיא הכ רינאזיגנַא רַב ןארואד דנואדכו
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 ב ןארואד רפס אי םיטפוש

 ואבו : דנדאד תאנָנ ןאגָדננכ גאראת ָתְד וַא זי

 רד הכ אריז דנדומננ תעאטַא אר דוכ ןארואד

 אר אהנָא הדש ראכ אנו רג ןאיאדכ בקע

 ךולפ ןאשיא ןארדפ הכ יהאר או דנררַכ הדָנס
 ימ תעאטַא אר דנואדכ רמאואו דנדומנ ימ

 למע ןאשיא לְתַמו רנתשג רב ידוחב דנֵדרַכ
 רב ןארואד ןאשיא יארב דננאדכ ןוָנו : דנדומְננ חי

 ןאשיאו דוב ימ רואד אב דננאדכ תכיגנַא ימ

 ןאנמשד תסד וַא רואד ןַא םאיִא םאמת רד אר

 רטאכב דנואדכ הכ אריז דאד ימ תאננ ןאשיא

 ןאגרננכ םֶתְפו ןאמלאט תסד וא ןאשיא הב יהלאנ
 רשימ עקאוו :רשימ ןאמישפ דנדְרוא ימ רב דוכ טי

 דנתשנ ימ רב ןאשיא הכ תפאי תאפו רואד ןוָג

 ןאיאדכ הרש זיננַא הנְתַּפ רתשיב דוכ ןארדפ זַאו

 תדאבע אר אהנָאו דנְדרַכ ימ יוריפ אר רט

 הארו דַב לאמְעַא ואו דנַדרַכ ימ הדנכ הרומנ
 : דנתשארג ימָנ יקאב יזיִג וכ ישכ רַס יאה

 רש חתכרֿפַא לַארְׂשִי רַב דנואדכ םשכ אּדָהְל כ
 ןאררפ אב הכ ידהע וַא םוק ןיא הכנוג תפגו

 ארמ ואוָא הדומנ ֹואְנַת הדומרפ רמַא ןאשיא

 הכ אר אהתַמא וַא ךי יה זינ ןמ : דנדינשנ אכ
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 אק ג , ב ןארואד רפס אי םיטפוש

 ןאשיא ךוצח וַא תשארג או שתאפו תק עשוי

 ככ אהנָאָב אר לֵאָרִׂי את : דומנ םַהאֹוכנ ןוריב רגיד

 האגנ אר  דנואדכ קירט איִא הכ םִיאמזאיִב

 רד דנַתׁשאד הַנְנ ןאשיא ןארדפ הכנאנְג התשאד

 ןַא .דנואדכ םַפ :הנ אי דומַנ דנַהאֹוכ ךולפ ןַא
 דרַכנ ןוריב תַעְרְְב התשארג או אר אוט

 :דומננ םילסת עָשוהי ַתסדְב אר אהנָא

 ג \נ

 ג באב

 א תשאדג או דנואדכ הכ יפיאומ דננאניא ספ

 ינעִי דיאמזאיב אר לֵארְׂשִי אהנַא ַהֵמסאֹוב את
 אר ןאַעָנְכ יאה גננ המה הכ ינאנַא עימנ

 כ לֶאְרָשיִנְב תאקנט את :רנדוב התסנאדנ
 דַהְר םילֲעַ ןאשיאב אר גנו דנש דנמשנאד
 ימָנ הו הב רַתְׁשיפ ארָנָא הכ ינאנָא :ינעי

 ןָאיִנאָעְנְכ עימנו ןָאיִטסְלֿפ ךאדרס גנפ + דנַתסנאד
 ָהוכ א ןֹונָבְל ןאתסהוכ רד הכ ןאָוחו ןאָיְנוריִצו
 אהניאו : דנדוב ןכאפ תֶמֵח לָכְרַמ את ןֹומְרָה לַעַּב
 םולעמ את  דנַדוב לֵאָרְׂשִי .יִנָב ׁשיאמְוָא יארב
 'ִהָטסאוָב הכ אר דנואדכ םאכחַא איִא הכ דוש

 תעאטַא דוב הדומרפ רמַא ןאשיא ןארַרֶפָב הָשמ
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 ג ןארואד רפס אי םיטפוש

 ןאימ רד לֵארְׂשִי יֵנְב סַפ :הנ אי הרַכ דנהאוכ

 ןאָוחו | ןאָזירפ = (ןאיִרֹומָאו)  ןאּיִתַו אנא
 יארַב אר ןאשיא ןארתכד : דנדובימ ןכאס ןָאיָסּובו

 ןארַפּפְב אר רוכ ןארַתְכדו דנַתַפְרְגיִמ יִנְּב דוכ
 ימ תדאבע אר אחנַא ןאיאדכו דנדאדימ ןאשיא

 רנואהב מנ רַד הֶננָא לֵאָרְׂשִי נבו :דנדומנ
 שומארפ אר דוכ יאדכ הוה דנדרַכ דוב דנספ אנ

 :דנדרַכ תראבע אראה תבו אה לעב הדומנ
 ןאשיא הרש התכורֿפַא לֵאָרְִׂי רב דנואדכ בג

 םִיַרָהַנ םרא האשךאפ םִיַתְעְׁשְר ןשוּכ ַתפדְב אר
 לאפ תשה אר םִיַתָעָשְר ןשוכ לֵאָרְׂשִי יֵנְבּו תכורפ
 דנואדכ  ךזנ לֵאָבְׂשִי .ינב וגו = + דנדרַכ יגָדנַב
 תאגנ לֵאָרְִׂי יֵנְב יארב .דנוארב דנַדרכ דאירֿפ
 בְלָכ ךנוכ ררארב זנָק רפפ לֶאיִנתֶע ינע יהָדנהְר
 : דאד תאָנְנ אר ןאשיא ואְו תשאד אפ רַב אר
 לארי יֵנְב ספ רש לןאנ וא רַב דנואדכ חורו
 דנוארכו תפר ןוריב גנג יארבו דרַכ ירואד אר
 וא ָתסדְב אר םֶרַא ָהאשךאפ םִיַתַעְׁשְר ןשופ

 ילנתפמ םיִתָעְׁשר ןשוכ רב שתפדו דרכ םילסת
 לֶאינְהָע ספ תֿפאי ימארַא לאפ להָג ןימװ : תשנ אי
 בפ רד רעד ראב .לֶאְרְי ינו : ד נק ןב בי
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 גק ג ןארואד רפס אי  םיטפוש

 האשדאפ ןּלָנָע דנאדו  דנדרַכ יִדַב דנואדכ
 הכ אריז תכאס יִלֹותְפִמ לֵאָרְִׂי רַב אר בָאֹומ
 גי ןאָו :דנדוב הדיור תרארש דנואדכ רטנ רד

 דַמָא הדרַכ עַמְג דוכ .ךזנ אר קלָמעו ןומע יֵנְב
 ךהש ןאשיאו ראד תכַׁש אר לֵאָרְׂשִי יֵנְו
 ןולגְע לֵאָרֹשִי יִנְו = + דנַתְפְרנ אר .ןאתסלבנ
 :דנדרכ יגדנב לאס הדחה אר בָאֹומ ָהאשָראפ
 ומ דנדרָוא רַב דאירֿפ דנואדכ ךנ לארי יִנָב ןוגו
 דּוהֶא ינעי יהָדנַהְד תאָננ ןאשיא יארב דנואדכ

 דוב יתפד ףנ ךרמ הכ אר יִנִמאָיְנַב אג ךָּ
 יארַב וא תסַרְב לֵאָרְׂשִי ינו תשאד אפ רַב

 :דנְראתסְרֿפ ינאֹנַמרַא בָאֹומ ָהאשראפ | ןֹולנֲ
 מ דוב עארְר ךי שלט הכ ימד וד ךנְנֿכ דוהָאו

 ןאר רַב המאָג ךיז רד ארנָאו תכאס דו יארב
 ָהאְׁשְדאפ ןֹלְנֶע ךזנ אר ןאֹנַמרַאו : תפַב דוכ תסאר
 יהַבְרֿפ ראסב דרמ | ןֹולָנו תשאד הצרע בָאֹומ

 גְראֿפ ןאֹגָמרַא ןתשאר הצרע זא ןוָו :דוב

 דנדוב הדרוַא אר ןאֹגַמרַא הכ אר ינאנָא דש

 הכ גנכ יאה ןדעמ וא שדוכו :דומַנ הנאור

 האשַראפ יִא תפנ התשג רב רוב :לָּנלִג ךונ
 שאב תכאפ תפג םראד ות יארַב יפכמ ןבס
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 ג ןארואד רפס אי םיטפוש דק

 דּוהֶאְו : דנתפר ןוריב וא שיפ א ןארצאח עימנו כ

 אלאב רה יאהנַתְב ואו רש לֿכאד ו דמ
 ימאלכ תפג דּוהַא תסשנימ דוכ 'ינאתסבאת 'הנאכ
 רַב דוכ יְִרֹכ וא ספ םראד ות יארב אדכ וַא

 הדרַכ וארד אר דוכ ףֶג תסד דּהַאו : תסאכ אכ

 רד ארנָאו דישכ שיוכ ָתסאר ןאר זַא אר רגנכ

 זינ שָא הגית אב ןָא ָהָתסדו : דרב ורפ שמָבַש בב

 הכ אריז דינאשופ אר הנית היפו תפר ורפ

 תאלצפבו  דישכנ ןוריב ׁשמכַׁש וא אר רגנֿכ
 אלאב יאהרַד התפר ןוריב זילהָדְב דוהַאו : דיסר גנ
 וא ןו :דרכ לֿפק התסב יו רַב אר הנאכ דג
 רד ךניא הכ דנדיד הדמָא שנארכונ רוב התפר |

 יאפ "אניקי דנַתֿפג תסַא לֿפק הנאכ אלאב יאה
 :דנאשופימ ינאתסבאת ַהְַרֹג רד אר דוכ יאה

 יאה רד וא ןונְו דנרש לגכ את דנדישכ ראמֲתנָאו הכ
 התֹפְרו אר דילכ ספ דושגנ אר הנאכ אלאב
 ןימז רב ןאשיא יאקַא ךניאו דנדרכ ואב ארנָא

 דנרשימ לטעמ ןאשיא וגו + דוב הדאתֿפא הדרמ וכ
 התשדג גנַפ יאה ןדעמ וַאְו התפר רַדְב דוהַאו

 אְָנָא לפאד ןוָו + דיפר תַמאלְסב הָתְריִעש הב ב
 יִנְבו תֶכאונ םִיְרְפִא ןאתפהוכ רד אר אנרכ רש
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 הק ד ,ג ןארואד רפס אי םיטפוש

 שיפ ואו דנדמָא רױב הוכ זַא שהארמה לֵאָרׂש
 חכ ןמ בקע וַא תפג ןאשיאבו :דוב ןאשיא יור

 אר אמש ןאנמשד ןאיבאומ דנואדכ אריז דיִאיִב

 בקע א ספ תפָא הדרכ םילפַת אמש ְתַדְב
 יור שיפ אר ןֶרְרִי יאה רבעמ הרש דורפ וא

 רובע ידחא הכ דנתשאדגנו דנַתַפְרִג ןאיִבָאּומ

 טכ וַא רֿפנ ראזוה הד ךדקַב תקו ןַא רו :דנכ

 אר יגנג רמו וא רח רַה ינעי אר ןָאיִבָאּומ

 ל ןאיְבָאּומ ר ןָא רַדְו : תפאינ יאהר .יסכו .דנתשכ
 לאס ראתשה ןיממ דנרש לילד לֵאָרְׂשִי תַד רי
 אל דוב תנע ןְּב רֵגָמַׁש וא זַא דעבו :תֿפאי ימארָא

 ןאג בוָנ אב אר ןאינימְסְלֿפ וַא רַֿפנ רצ שש הכ
 :דאד תאננ אר לֶאְרְ זינ ואו .תשכ ינאר

 ד פאב
 א ריד ראב דּוהֶא תאפו זַא דעב לֵאָבׂשי ינו

 ג דנואדכו : דנדזרו תרארָש דנואדכ רטנ רד

 רד הכ ןענְכ האשְראּפ ןיבָי תסדְב אר ןאשיא
 שרכשל ראדרכו תכורֿפ דרכ ימ תנטלס  רּוצָח
 תנוכס אח תמא תָשרֶח רד הכ דוב אָדְסיִס

 ג דנדרנ דאירֿפ דנואדכ ְךמ לֵאָרְׂשִי ינו : תשאר
 רבו דוב ןיִנַהֲא ָהְבארע דצ הנ ארוא הכ אריז
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 ד ןארואד רפס אי םיטפוש ק

 :דרַכימ .םֶלמ ראיסב לאס תסיב לֶאְרָשְי נב
 לֶאְרָשְי .תודיפל ןז היְבַנ הָֹובְד ןאמז ןָא רו ד
 ה
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 הָרֹובְד לֿכנ ָךז ואו :דומנ ימ ירואר אר
 ןאתפָהוכ רה לֶא תנו הָמְר ןאִמ רד הכ
 ירואד תַהְגַב לֵאָרְשִי יֵנְבו תפשנ ימ דוב םיִרֿפֲא
 ןב קֶרֶב הדאתסָרֿפ וא םפ : דנדמָאמ יו ךזנ
 איָא תפג יב דיבלט ילָתַפנ ׁשְדָכ זַא אר םַעּוניִבַא
 הכ תסא הדומרֿפנ רֶמָא לֵאָרְׂשִי יאדכ הוה
 רַֿפנ ראזַה הדו ןכ יאמנ הַר רבת ָהוכבו ורב

 :ריגב דוכ הארמה אר ןּולבַז יִנָבו לתֿפנ יִנָּב זַא
 אה הבארע אב אר ןיִבי רכשל ראדרפ אריס
 ארֹוא הדישכ ות ד ןושיק ָךהִנ הב שרכשו
 אר ו קֶרָפ * דרכ םַהאֹוכ םילסַת ות תב
 הארמה ראו םורימ איב ןמ ָהאֹרָמַה רנַא תפג
 ימ ות קארמה התלַא תפג :םור ימנ יאינ ןמ
 םארכָא ות יארב יורימ הכ רַפָפ ןיא ןכיל םיִא
 ינז תפדְב אר ארסיִס דנואדכ אריז דוב דַהאֹוכנ

 הארמַה התפאוכ רַב הָרֹובְד םפ תֶכורּפ דהאוכ

 שֶרָקְב אר יָת בז קֶרְּ : תפר ׁשֶדקְב קר
 דֶנַתֿפַר וא ְבאֹכְר רד רֿפנ ראזה הָדָו דרב עֶמג

 ד ַהָיַא חלשב הרטפה
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 זק ד ןארואד רפס אי םיטפוש

 אי אר דוכ יִניֵק רָבָחֹו : דָמָא רב שהארמה הָרבְדו

 אדג הָׁשֹמ ןז רדארב בָבח יֵנְּב וא ני ןיק זַא

 םינעצ רַד טולב תכרד ְךֵמ אר שיוֿכ ַהַמיַכ הדרכ
 אָרְסיִס הבו :תשאד אפ רב תסַא ׁשֶרַק ָךזנ הב

 רֹובּת ָהֹוכְב םעניִבַא ןֶּב קָרָב הכ דנראד רַבַּכ

 הבארע ַהַמַה אָרְכִס םַפ : תסַא הדַמֲא רַב

 ינאדרמ עימגו ןינהַא ַהָבארַע דצ הנ ינעי שיאה

 תמא תֵׁשרַח וא דנדוב יו ָהארמה הכ אר

 הב הָרֹובְדֹו :דרַכ עמג ןושיק ךהנ את אה

 דנואדכ הכ יור תסַא ןיא זיכ רַב תפג קרב

 איִא דומנ דַהאוכ םילסת ות ָתמַדְב אר אָרְסִפ
 םַפ תסַא התפכנ ןוריב ות יור שיפ דנואדכ

 רַפנ ראזה הדו דַמָא ריזב רּובָּת הוכ וַא קרב

 וט הבארע יִמאמַתו אָרְסיִס דנואדכו + יו בקע א

 קֶרָב שיפ רישמש םֶרְב אר שָרָכְשל ימאמתו אה

 הדַמָא ריב דוכ הבארע זַא אֹרְסיִסֹו תכאס םֶזהְּנמ

 ₪ רַכׁשַלְו אה הבארע קָרָבו :דרכ רארֿפ הדאיפ
 עימנו דומנ בקאעת אה תמא תֵׁשרַח את אר

 הכ ידַחְב דנדאתֿפא רישָמָש ָםֵדְב ארֶסיִס רָבָשל

 יןז לע דאג הב אָרְסיִסו :דָנאמַנ יקאב יס
 רד הכ אריז דרב רארֿפ הדאיפ יִניֵק רָבָח
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 ד ןארואד רפס אי םיטפוש חק

 יִניֵל רֶבָח ןאדנאכו דֹוצָח האשדאפ ןיִבָי ןאיִמ

 הדַמֲא ןוריב אָרְכיִק לאֹבָקְתְסֲאְב לעַו :דוב חָלצ חי
 דרב ןמ וסְב ןמ יאקַא יא דרג רַב תֿפג אר
 ארואו תשג רב רראְגב ו סב םפ םרתַמו

 כָא הָעְרְג תפג אר יו ואו :דינאשופ יפאחלב טי
 ךשמ ספ םַתְמַה הנָשָת הכ אריז ןאשונב ןמְב
 :דינאשופ ארואו דינאשונ וב הדרַכ זאב אר ריש

 יב רַגָאְו תפיא הב דאג דב תפג ארו ואו כ
 יפַכ איִא הכ דיוגב הדרַכ לאס ות זַאו .דָיאיִב

 רדאָ) ךימ רֶבָח ןז לעיו :ינ וגב תסַא אגניא רד אב
 הב יו ךזנ התפר תסַדְב שכנו תשאד רב אר

 דיבוכ שא הקיקש הב אר ךימ הדַמֲא ינֲתְסַהֲא

 א וא הכ ארז תפר ורפ ןימְב הכ ןאננ
 קֶרַב ךניאו :דרֹמַבו דוב ןיגנַכ באֹוכ רד יֹגֲתַכ בכ

 שלאבקתסַא הב לו רומנ בקאעת אר אֶסיִס
 הכ אר יסכ את איִב תפג ארו הדַמָא ןוריב
 רש לכאד יו ךזנ םפ םַהֹרְב ןאשנ ארת ײוג ימ
 הקיקש רַד ךימו הדאתפא הדרמ אֹרָסיִס ךניאו

 האשְראפ ןיִבי אדכ זר ןָא רד םפ :דוב ׁשֵא גב

 תסרו :תכאס .לילר לֵאָרׂי יִנָב שיפ אר ןענָּכ דב
 הדאית הראיז ןענּכ האשראפ ןיִבָי רב לֵאָרׂשִי יֵנְב
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 טק ה ,ד ןארואד רפס אי םיטפוש

 אר ןענּכ האשראפ ןיִבַי את תפאי ימ אליִתַסֲא

 :דנַתֿכאפ ךאלַה

 ה באב

 א דורס םעניִבַא ןְּב קֶרָבֹו הָרֹובד ור ןָא רדו

 : דנתפג הדנאוכ
 ב דנָררַכ יור שיפ לֵאָרְִׂי רד ןאור שיפ הכנוג

 דנדומְנ םילפַת תַראֹרַאְב אר דוב םופנ םוק הכנוג
 : דינאוכב ךראבָתמ אר דנואדכ

 ג .דיהד שוג ןארנַא רוז יא דיֹונְׁשַב ןאהאשדאפ יא

 דיארס םַהאֹוכ דנואדכ יארב דוכ ןמ

 : דנאוב םהאוכ רורס לֶאְרָשְי יאדכ הָוהְי יארב
 ד יִדַמָא ןוריב ריִעָש זַא הכ יתק) דנוארכ יא

 ידימארַב םֹודָא יאָרחַצ וא הכ יתקו
 תכיר אה הרטק זינ ןאמסָאו רש לולזֲתמ ןימז

 :דינאראב אהבַא םַה אה רבַאו
 ה דש ןאורל דנואדכ ךוצח וַא אה הוב

 :לֵאָרְׂשִי יארב הוהְי ךוצח וא יִנֵס ןיאו

 תֶנֲע ןְּב .רְּמש םאיֵא רד
 דוב הרש ךרת אה האר האש לי אא רד

 ףראעתמ ךינ יאה האר וַא ןארפאסמו

 : דנתפרימ
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 ה ןארואד רפס אי םיטפוש יק

 דנרש דובאנו באיאנ לֶאְרְשָי רד ןאמכאח ו
 םתסאוכ רב הרובר ןמ את

 : םתפאוכ רב רדאמ לֵאשִי רד
 דנדרכ ראיתכא אר דיִדְג ןאיאדכ ה

 דיפר אה הואורד רד גְגְנ םפ
 לֵאְרְׂשִי רד רֿפנ ראזה להַג ןאיִמ רד

 : רשנ ארדיפ יהזינו ירפס

 תסָא ליאמ לאָרְִׂי ןאמכאח הב ןמ בלק ט
 דנדומנ םילפַת תַדאֹרַא הב םוק ןאימ רד אר דוב הכ

 : דינאוכב ךראבתמ אר דנואדכ

 רַבְו דיראוכ דיֿפס יאה גאלא רַב הכ אמש יא י

 רינישְנימ אה דנְסמ
 : דינכ ןאיב אר ןיא ריתסַה ךלאס קירט רַב

 בָא יאהצוח ךזנ ןאזאדנַא רית ןאוָא וַא רוד אי
 אר דנואדכ ָהלָדֹאע לאמָעָא אנא רד

 דננכ ימ ןאיב

 לֵאְרְׂשִי תמונה רד ארוא הלךאע םאכהַא ינעי
 דורפ אה הזאוְרְב דנואדכ םֹוק האננָא

 : דנא ימ
 הָרֹובְד יא ןש ראדיב ןש ראדיב גי

 ןאוכְב דורפו ןש ראדיב ןש ראריב
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 איק ה ןארואד רפס אי םיטפוש

 דוכ ןאריסַא םַעַיִבַא ְךַפַפ יאו קֶרב יִא יב רב
 :רַבְב יריפא הב אר

 + םיק .ןאגרזב רב לילק ָתעאמג האננָא

 דנתפאי טלסת

 :תֿכאס טלסמ ןאראבנ רַב ארַמ דנואדכו
 רי ןאשיא ָךקַמ הכ ינאנָא דנדמָא םִיָרֿפֲא וַא

 תסָא קלָמֲע רד
 ות יאה םוק אב ןיִמֵנְב ות בקע רד

 דנְדַמָא ןארואד ריֵַמ זַאו
 תפְדב אר ארָא ףצ יאצע הכ ינאנָא ןלּובז זַאו

 :רנרג ימ
 ומ רדנדוב הָרֹובְד הארמה רבששי ןארורסו

 דוב זינ רֶָבשָשי .זינ ןאנֶנמַה דוב קֶרָב הכנאנג

 דנְדרֹוָא םוָנה ידאוָב וא בקע רד
 :דוב םיטע ןבּואר .בועש ךונ לד אה רב

 זמ יתפשְנ אה לגָא ןאיִמ רד ארְנ
 יושב אראה הלנ יָנ את איִא

 : דוב םיטע ןֵבּואְר בועש ךזנ לד ָתאתַהאבמ

 / דֶנאמ ןכאס ןֵרי ףרמ ןָאְב רָע
 דומנ גְנְרְד אה יתשב ךזנ ארֶנ ןּ

 תסָשְנ אירד ָהְראֹנְנב רַשֶא
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 ה ןארואד רפס אי םיטפוש ביק

 : דָנאמ ןכאס דוֿכ יאה גילֿכ ךזנו
 תֹומ ָךמֹכְב אר דוכ ןאג הכ דנדוב ימוק ןּולָבָז ח

 דנדומנ םילסת
 :ןאריַמ יאה ידנלב רד זינ יִלָתֿפנ

 דֹנַדרַכ נג הדמא ןאהאשדאפ טי

 דנדומנ הלתאקמ ןעַנּכ ןאהאשדאפ האננָא |

 ודָגְמ אה בָא דמ .ךנע רד
 : דנדרבנ הרקנ תַעַּפְנַמ יהו

 דנדרכ :גְנָג ןאמסָא זַא כ
 גְנְג אָרְכִכ אב רוב לזאנמ זַא ןאְראתְס

 : דנדרכ
 דובר רד אר ןאשיא ןושיק הנ אב

 ןושיק רהנ ינשי םירק רהנ ןָא
 :ירומנ לאמ יאפ אר תֹוכ ןמ ןאָנ א

 דנַתפְרִנ ןדז אפ אר ןימז ןאבסַא האגנָא בב

 : ןאשיא ןארָוָא רוז ןתכאת ינעי ןתכאת בבסב

 רינכ תַנָעְל אר זּורָמ דיוג ימ דנוארכ ָהֲתְׁשְרֿ גב
 רינכ תַנָעְל יתבסְב אר שנאנכאס

 דנרמאינ דנואדכ דאדמא הב הכ אריז
 : דנואמנ תנאעַא ןאראבנ ןאימ רד אר דנואדכ את

 יונק רֶבָח ןז לי רב
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 גיק ה ןארואד רפס אי םיטפוש

 ןישנ רדאג ןאנז זַא דאב ךראבמ ןאנז ךיאס זַא

 : דאב ךראבמ

 הכ דאד יִוָב רישו תסאוכ בָא וא

 :דרוָא שיפ הנאכולמ ףרט רד אר ריש דפו

 וכ דרכ וארד ךימב אר דוכ תסד

 הלמע ׁשכְנְב אר רוב תסאר ָתסדו
 תפס אר שרָפ הדז אר ארֶסיִס ָשכְנְבו

 :תכוד ורפו תפאבש ארוא הקיקשו

 זכ דש זארדו דאתפא הרש םַכ שיאה יאפ ךנ

 דאתפא הרש םכ שיאה יאפ דונ

 : דאתפא התשכ אָגנָא רד דש םֶכ הכ יאג

 חכ זַא אָרְסיִס ךדאמ דז הרענו תסירגנ הֶנירד וַא

 5 (דַז הרענ) הכבש

 דנכ ימ ריִכֲאַת ןרַמַא רד שא הבארע ארֶנ

 טכ :ךיאמנ ימ ףקות שיאה הבארע יאה ךרֶג ארנו

 דנתפג יו באג רד שדנמשנאד יאה ןותאכ

 ל :דרכ רארבת דובב אר .דוכ ןאנכס וא ןכיל
 דנכ ימנ םיסקַתו התפאינ אר תמינג איִא

 הרמ (הַה יאהב::רתכה ' וד..המבה הו

 גנר אגנר יאה תכר ַתמינג אָרְסיִס יארבו

 יוד באלק גנר אגנר יאה תכר תמיננ
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 ו , ה ןארואד רפס אי םיטפוש ריק

 ור וד !וד באלק גנר אננר תר

 :ןאריסַא יאה ןדרַנ רַב
 ךאלַה תנאנמשד ָעמָג דנואדכ יִא ןינָנמַה אל

 דנוש
 הכ יתקו דנשאב באתֿפָא לָתָמ וא ןאבהמ אמא

 דנכ ימ עולט שתוק רד

 :תֿפאי ימארָא לאס להָג .ןימזו

 ו באב

 דנריורו תרארש דנואדכ ךטנ רד לֶאְרְשי ינו א

 לאפ תפה ןיִדִמ תסדב אר ןאשיא  דנואדב םַפ
 אליתסָא לֵאָרְׂשִי רַב ןיְדִמ תסַו : רומנ םילסַת ב

 הראנמו אה ףאכש לֵאָרְׂשִי יֵנְב ןירמ בבסְבּו תפאי
 רנשאב ימ אח הוכ רַד הכ אראה דאָלַמְו אה
 ימ תעארז לֵאָרׂשִי ןוו + דנתכאפ דוכ יארְב ג

 ןאשיא רב הדמָא קרשמ יִנָבו קלמעו ןירמ דנדרכ
 לוצחמ הדז והרא ןאשיא רַבּו + דנא ימ םונה ד

 לֵאָרְׂשִי רו דנַדרַכ בארכ הע הב את אר ןימז
 ;דנתשארגנ יקאב נאלאו ןאגו דנֿפסוגו הָקּוא

 דוכ יאה המיַֿנו ׁשאומ אב .ןאשיא הכ ארז ה
 ןאשיאו דנרוב ראמש יב ךלַמ לֵתַמ הדַמָא רַב
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 וטק ו ןארואד רפס אי  םימפוש

 בארכ תהָנְבּו דובנ יבאסַח אר ןאשיא ןארתשו

 בכב לֵאָרְׂשִי ןות :דנרש לכאד ןמז ן ןתפאס
 דנואדכ ךזנ לֶאְרַָי ינב דנרש לילד ראיסב ןירמ
 לֶאְרְשי יֵנְב ןוג רש עקאוו :דנררוָא רַב דאירֿפ
 :דנַדומנ התאגְתְסֶא דנואדכ מ ןירמ תסד א
 ראתסלפ לֶאְרשי יִנָב יארב יִאיִבָנ דנואדכ הב
 דוג ימ ןינָג לארי יארכ הוֹי תפג ןאשיאב ואו
 אר אמשו םדרנָארַב םִיַרָצמ זַא אר אמש ןַמ
 פ זַא אר אמשו + םדרוא ןוריב יגדנב הנאכ זַא

 אמש ןאראג םֵתְס עיִמְג תסד וַאו ןאירצמ תסד

 ןוריב אמש ךוצח זַא אר ןאניאו םדאד יאהר

 אמשבו :םדאד אמשב אר ןאשיא ןימז הדרכ

 ןאיאדכ וַא םתסה אמש יאדכ הָוהְי ןמ םֵתֿפג

 דיכרַתמ דינכאפ ןאשיא ןימז רד הב יִנאָיִרּומָא
 דנואדכ ַהָתׁשַרו : דידינשנ ארַמ ןאוָא | ןכיל
 הכ תסא ּהָרֹפַע רַד הכ יטולַנ ָתְכרְר ךיז הדמָא
 ןֹועְדג שרכפו תִׁשְנ דוב יִרֲע יִבֲא ׁשֶאֹו לאמ
 וַא ארנָא את דיבוכ ימ תַשכרְג רד אר םדננ

 וא רַב דנואדכ ָהָתְׁשִרֿפ ספ : דנכ ןאהנפ ןיִדמ

 הָוהְי רֶוָא רוז ךרמ יִא תֿפג ארי| הדש רֶהאמ

 גי ךנואדכ יִא הַא תפג ארי) ןעדג :תסא ות אב
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 ו ןארואד רפס אי םיטפוש ומק

 המה ןיא ארֶג ספ תסא אמ אב דנואדכ רגַא ןמ

 לאמעא עימג תסא אָגכְו תסַא הרש עקאו אמ רב
 הדרכ רכד אמ יארְב אמ ןארדפ הכ וא בינע

 םיִרְצַמ וַא אראמ דנואדכ איִא הכ דנַא התפגו

 ְךֹרַת אראמ דננאדכ ןָאְלַא ןכיל דראִנ ןוריב
 האננַא : תסָא הדומנ םילפַת ןיְרַמ סרבו הדרכ
 דוכ תֹוכ ןיאְב תפג הדרַכ רסנ יו רב הוה

 הד יאהר ןירמ סד וַא אר לֵאָבְׂשִ רב
 יו באג רד וא :םַדאתסִרֿפנ ארת ןמ איִא וט

 * ואהְר אר לֵאָרְׂשִי הנגנ דנואדכ יִא הֶא תֿפנ
 וַא רת לילד הָׁשֹנְמ רַד ןמ ןאדנאכ ךניא םַהָד
 ןירת ךגוכ םַרדְפ ָהנאכ רד ןמו תסַא המה

 ות אב ןמ "אניקי תפג ארו דנואדכ : םתפה

 תפנש רֿפנ ךי לֶתִמ אר ןַדמו דוב םַהאֹכ
 רד ןָאלַא רנא תֿפג ארי) וא :דאד יהאוכ

 הכ אֹמַנְּב ןמב יִתְיִא ספ םתפאי ץיפ ות רטנ
 שָהאוכ םַפ :ינזימ ףרח ןמ אב הכנָא יִתֹסַה ות חי

 רב ות ךמ את ױֵבְנ אגנא וא הכ םראד

 םנארַדגב ות ָךֹוצהְב הדרוָא אר דוכ ָהָידַהְו םַדֹרנ

 ןועְרְג ספ : ידרנ רב את םנאמימ ןמ תפג ש

 ךָי וא ריטפ ןאנ יאה ץרק אב יהָלאֹֹובו תפר
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 ויק ו ןארואד רפס אי  םיטפוש

 רַד אר תשוגו תכאס רַצאח םרנ ָךְרֶא הֿפיִא

 ךזנ התשאדג יהפאכ רד אר תשונ באו ידבס

 :דאהנ ױ .שיפו דֶרוָא טלב תרד רז
 כ יאה ץֶרה תשוג תפג ארוא אדכ ָהֶתָשְרּפ

 ראדגב הרכצ ןיא יור רבו ראד רב אר ריטפ

 אכ האגנא : דרַכ ןאנֶנ םַפ זירב אר תשוג בָאו

 שתסד רד הכ אר אצע ךונ דנוארכ הָתָשְרּפ

 אר ריטֿפ יאה ץרקו תשוג הדרַכ וארד דוב

 : רש באג שרטנ וַא דנואדכ ָהֶתשְרפו דומָנ סמל
 בכ תפָא דנואדכ ָהֶתְשְרַפ וא הכ תסנאד ןועדג ספ

 הָתְשְרַּפ הכנוג הָוהָי דנוארכ יִא הֶא תפג ןעְדְגו

 גכ תפג ארי) דנואדכ :םדיד ורב ור אר דנואדכ

 : דרמ יהאוכנ םרַתַמ דאב ות רַב יתמאלס
 רנ אנב יהָבְרַמ דננאדכ יארְב אָגנָא רַד ןֹועְדְג ספ

 זורמא את הכ דימאנ םולש הֹוהְי ארנָאו דרכ
 הכ בש ןָא רו : תסיקאב יִרְוֲע יִבֲא תַרֿפַע רַד

 ואג ינעי דוכ ָךרָּפ ןאג תֿפג ארוא דננאדכ

 ַחבְרַו רִגְב תסַא הלאס תֿפַה הכ אר ןימווה
 jכ  םֶרַהְנִמ תסַא תררפ ןָא וַא הכ אר לַעב
 עמק תסַא ןָא ךונ הכ אר הָרׁשִא לאתמתו

 וכ העלק ןיא רס רַב רוכ יאדכ הָוהְי יארבו :אמנ
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 ו ןארואד רפס אי םיטפוש היק
 אר ןימוד ןאגו ןכ אנב םסר קפאומ יהבדמ

 יארְב ידרכ עטק הכ הֶרָשַא ָךוֶנ אב התֿפר

 זא רפנ הד ןועְרְג ספ :ןארָדגְב ינתכוס ינאברק

 דנואדכ הכ יענבו תשאד רב אר דוכ ןארַבֹונ
 זַא  הכנוג אמַא דומנ למַע דוב התֿפג ארו
 ןיא דיפרַה ימ רהש ןאדרמו דוכ ךדפ ןאדנאכ

 רד ארנָא ספ דרַכ תסנאותנ זור רד אר ראכ

 רָב הבצ רַד רהש ןאמררמ ]וו :דרַכ בש חב

 הָרַׁשֲאו הרש םֶרַהְנִמ לעב ָחְבְרַמ ךניא דנתפאכ

 יחַבדַמ רב ןימווד ןאגו הדירב דוב ןַא .ָךזנ הכ

 מפ : התשנ ינאברק דוב הדש התכאס הכ טב

 הדֹרַכ אר ראכ ןיא הכ תסיכ דנַתפג רניד ָךיְּ

 דנתפג דנדרכ ץחפתו תפאי רד ןוָגו תסַא

 ספ :תסַא הדרכ אר ראכ ןיא שָאי ןָב ןעְדַג ל
 ןוריב אר דוכ ךספ דנתפג ׁשֶאֹוְב רהש ןאדרַמ

 אר לעב הבדמ הכ אריז דכימב את איב
 דוב ןַא ָךַנ הכ אר הֵרְׁשֲאו התכאכ םֶרָהְנמ

 רב הכ ינאסכ ָהמַהְב שָאְי אמא :תסַא הדירב אל

 יארב אמש איִא תפג דנדוב התסאוכ רב וא ָךַצ

 ימ ארוא אמש איִאו רינכ ימ הנאחמ לעב
 ןימָה ִיאמְנ הנאחמ וא יארְב הכרה דינאהר
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 טיק ו ןארואד רפס אי םיטפוש
 יארְב תפא אדכ וא רנַאו דש התשכ חבצ

 ארוא ַחַּבְדַמ יִפַכ הכנוג ךִיאמנ הָנאחמ הוכ

 בל ארוא זר ןא רד ספ + תפא התכאכס םַרֵהֹנֹמ

 וא אב :לָעַב את  ריראדגב תפגו רימאנ לעב
 םֶדהְנמ ארוא  ָחַבְדִמ הכ ארז דיאמנ הָנאחמ

 ל קלָמו ןדמ להַא עימָג האננָא :תסַא /התכאס
 הדרכ רובעו דנרש עמג םה אב קרשמ יִנָבו

 יל דנואדכ חוו : דנבז ודא לֶעַרַת דאו רד
 תכאונ אר אנַרָכ ספ תכאכ םבלמ אר ןועדנ
 הל ןאלוסרו : דנרש עמ יו בקע רד :רָזָע יִּבַא לחאו
 רד זינ ןאשיא הכ דאתסְרַּפ הָשְנְמ יִמאמָת רד

 ילָּתְפו ןלבװ רֵׁשֲא רו .דנרש עמנ ו בקע
 :דנַרֹמָא רב ןאשיא לאבקַתְמַאְבו דאתַרֿפ ןאלוס

 ול בסַח רב אר לֵאָרְׂשִי רָנא תֿפג אדכב ןֹועְדנ

 ל ךניא : ראד יהאוכ תאָננ ןמ  ָתְסַרְּב דוב ןכס

 רגַאו .םראלג ימ .ינימשפ תסופ האננמרכ רַדןַמ
 ןימז ימאֹמַת רַבו דשאב תסופ רַב טקפ םַנְבַׁש

 רָב אר לֵאָרְׂשִי הכ תפָנאד םַהאֹכ דוב יגׁשכ

 :דאד יהאוכ תאָנְנ ןכ ַתכדְב וכ לוק בח
 הל התסאוכ רַב ידֹוזְב ןאדאדמאבו הש | ןינָנמהו

 ַא םנָבש בַא וַא רפ הסאכו ררשפ אר תסופ
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 ז ,ו ןארואד רפס אי םיטפוש בק

 ות ָבַצַּג תפג ארכב ןּועְגו : דרשפַאיִּב תסופ טל

 םהאוכ הבתרמ ךָי ןימהו דׁשנ התכורֿפַא ןמ רַב

 הברנת תסופ אב טקפ רניד העפד ךי  תפג

 דשאב ךשכ ייאהנַתְב תסופ הבתרמ ןיא םָיאמְנ

 ןאנָג בש ןָא רד אדכו :םנָבַׁש ןימז ימאמת רַבו מ
 מאמה רבו דוב יכשכ טקפ תסופ רב הכ ררכ

 | : םנְבְש .ןימז

 ו באב

 םוק יִמאמְת אב רשאב ןֹועְדְג הב לַעַּבְרי א

 ָהַמְׁשִנ ךזנ התפאוכ רַב דוז הבצ דנדוב יו אב הכ

 זנ ןאשיא לאמשב ןידְמ .יורראו דנדז וררא דרח

 תפג ןועדנב דנואדכו : דוב ידאו רד הָרּומ קוכ ב

 ןיְרמ הכ דננאוַא הדאיִז דנתפה ות אב הכ ימוק

 לֵאְרְשִי אדאבמ םיאמנ םילסַת ןאשיא תסדב אר
 אראמ אמ תסד הכ דנינגב הדומנ רכפ ןמ רב

 הדרכ אדנ םוק שוגב ןָאלַא ספ :האד תאננ
 א רשאב ןאפארחו ןאסרַת הכ סכ רַה ֹוגְב

 ראזה ודו תסיבו וש הנאור התשגרַב רַעְלִג הוב
 : דנדנאמ יקאב ראזה הדו דנתשנ רב םוק זא רפנ

 דנַא הדאיִז םוק םַה זאב תפג ןועדנב דנואדכו ד
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 אכק ו ןארואד רפס אי םיטפוש

 אְגנַא אר ןאשיא את רואיִּב בָא ךונ אר ןאשיא

 ןיא םַוג ותב אר הכ רַהְו םִיאמזָאיִב ות יארְב

 רהו תפר דַהאֹוכ ות הארמה וא דִוָרְב ות אב

 דהאוכנ וא דִוָרנ ות אב ןיא םיוג ותב אר הכ

 ה דנואדכ דוב הדרוָא בָא ךזנ אר םוק ןוגו : תפר

 רֵׁשֹונְב דוכ ןאבוב אר בָא הכ רַה תפג ןֹועְדגב

 ןינגמהו רארגב אהנַת ארוא דשונ ימ נכ הכנאנג

 ו דדעו :דשונב הרש םכ דוכ יונאז רב הכ רה

 דצ יס דנדישונ הדרוָא ןאהָדְב תפד הכ ינאנַא
 םכ דוכ יונאז רב םוק היקב עימנו: דוב רפנ

 ז ןיאָב תפג ןֹועְדגב דנוארכו + דנדישונ בַא הרש

 תאננ אר אמש דנרישונ ףַכְב הכ רַפָנ רַצ יס

 םהאוכ םילפת ות ַתסרְב אר רמו םהד ימ

 :דנורְב דוכ יאָגב פַכ רַה םֹוק ריאס ספ רומנ

 ה תֹפַדְב אר דוכ יאה אנרכו השות הורג ןָא ספ

 לֵאָרְׂשִי ןאדרמ ראס וַא אר םַכ רַהְו דתֿפַר
 אר רַפנ רַצ יס ןָא ילו ראתסרפ דוכ המי
 תסד ןיאפ ידאו רד ןָיְרִמ יודראו תשאר האגנ

 ט תפג אר דנואדכ בש ןאמַה רו : דוב וא

 תסדב ארנָא הכ אריז איב רורפ ודראבו זיכ רב

 י ימ ןתפר זַא רַגַא ןָכיל :םַא הדומנ םילפת ות
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 בכק

 אי

 ןמ

 זט

 ז ןארואד רפס אי םיטֿפש

 וו :ןרב ּודְראָב הרפ דוכ םדאכ אב יפרת
 תסד ןַא וא דעַב יונשב דניוגב ןאשיא הָגנֲא

 דַמָא יהאוכ רורפ ודראבו רש דַהאֹכ יוק ות

 ינאראד האלכ ָהְראנכב הָרֹפ שָמְראכו וא ספ
 ןידמ להַאו :דנַדמָא דורֿפ רנדוב ודרא רד הכ
 ראמש יב למ למ קרשמ יִנְב עימו קמע
 אר ןאשיא - ןארתשו = דנדוב התכיר ידאו רַד
 תסָא באסח יב איד הְראנכ רַב הכ גיר לת
 הכ דיד דיסר עד ןéוג ספ :דובנ הראמש
 הכ תפג ימ הדרכ ןאיֵב יבאֹוכ ׁשכיֿפרְב ידרמ

 ןאיִמ רד ןיֹוג ןאנ הדרג ןאהו םדיד יבאֹוכ ךניא

 רְרכ רַב המיבב הדש הדינאטלג ןידמ יודרא
 תפאס ןוגזאו ארנָאו דאתפא הכ דז ןאנָג אר ןָא
 רד  שקיפר :רש ןהפ ןימז רַב המיַכ הכנאנג

 ןועדג ְךֵשֹמַׁש ג תסינ ןיא הכ תפג ו באג

 םאמתו ןידֹמ אדכ אריז יִלֲאָרְׂשִי ךרמ שָא* ןֶב
 :תסַא הדרַכ םילסַת וא תסדב אר ודא
 הרוס דינש אר שריבעָתו באוכ לקנ ןועדג ןוג
 תפג התשנ רַב לֶאְרָשָי האג רכשל הבו רומנ
 תסדב אר ןידמ יודרא דנואדכ הכ אריז דיזיכ רב
 אר רֿפנ דצ יס ןָאו :תסַא הדרכ םילפַת אמש
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 גבק ז ןארואד רפס אי םיטפוש

 יכי רה תפדבו תכאפ םָסכנמ הקרַפ הס הב

 לעשמו ראד ילאב יאהובסו אה אנרכ ןאשיא זַא
 יי ןמ רַב תפג ןאשיאבו :תשארג אה ובס רד אה

 ודא ראנכב ןוָנ ספ דינכב ןאנְג הדרכ האננ
 : רינכב ןאנָג םַה אמש םנכ ימ ןמ הָג רַה םַפְרְב

 חי אראה אנרַכ דנתסַה ןמ אב הכ ינאנָאו ןמ ןוגו

 אנרַכ ודרא ףארטַא ָהָמַה זַא זינ אמש םיזאונב

 : ןועדנו דנואדכ (רישמש) דיִוגָבְו דיזאונב אראה

 יי יאדַתְּבִא רד דנדוב װ אב הכ רֿפנ דצו ןועְדְג םפ

 ןאמַה רדו דנדיסר ודרא ךאנכב בש ווד סאפ

 אנרב ספ דנדוב הדראדג הזאת ינכישכ .:ןיח

 ןאשיא ַתפַד רד הכ אראה ובסו דנתכאונ אראה

 כ אראה אנרַב הקְרַפ הס רַהו :דנַתסַבָש דוב

 אראה לָעָשַמּו דנַתסַכַׁש אראה ובסו דַתְּכאֹנ
 התֿפָרִג דוכ תסאר ַתסדְב אראה אנרכו ףֶג ָתְסדְב

 אכ רַהֹו + ןועדגו דנואדב ךישמש דנרז ארצו דנַתכאונ

 יִמאמַהו דנדאתסיא ודרא ףארטַאְב דוכ יאָגב כ

 אהנַא הדז הרענ ןאשיאו דנדרַכ רארפ רכשל
 בכ אֹנרַב רֿפנ דצ יס ןַא ןוגו :דנתכאס םֶזַהנִמ אר

 רב אר ככ רה ךישמש דנואדכ דנתכאונ אראה

 ןאשיא ךכשלו דינאררג רכשל ימאמַת רבו שקיפר
: 193 



 ה ,ז ןארואד רפס אי םימפוש דכק

 לָכָא ךַח רכ אתו הָתָרְרַצ וסְב הַטׁש תיֵּב את
 :הנררַכ רארֿפ תסא תַּבִט מ הכ הָלּוחמ

 הָׁשנִמ ימאמתו רֵׁשֲאְו יִלָתֹֿפנ וא לֵאָרׂשִי ןאדרַמו ג
 ןועדגו :דנמנ .בקאעת אר ןיִרְמ הרש | עמ רב

 תפג הדאתסרפ ןאלוסר םִיָרפֲא ןאתסהוכ ימאמתב
 אראה בָאו יָא רוב ןדמ אב הלבאקמ תה
 ספ דיריגב ןאשיא ׁשיפ ןְדְרו הֶרָּב תיִּב את

 את אראה בָא הרש עמג םִיַרפֲא ןאדרמ יִמאֹמַת

 ךאד רַפ וד בָא בָרֹעְו :דנַתֿפְרְג דר הרב תיִּב הב

 כַאװ ברע הרכצ רָב אר ברע התפְרְג אר ןידמ

 בקאעַת אר ןִיְדִמו דנַתְׁשכ בָא תשכרָג רַד אר

 ףרמ ןָאְב אר באת ברע יאה רַסו  דנדומנ

 י : דנֶדרוַא ןועְדּג ךזנ ןדר

 הי באב

 ראכ הָנ ןיא דנַתֿפנ ארוא םִיִרֿפָא ןאדרמו א

 ימ ןירמ נג יארב ןוָג הכ הדרכ אמב הכ תסַא

 תעזאנמ )| אב יתכסבו ידנאוכנ אראמ יתפַר

 הֹבְסְנלאַב ןמ ןָאְלַא תפג ןאׁשיאְב וא + דנדרֶכ ב
 םירפא יִניִג השוכ רגמ םדרכ הָנ אמש ךאכב

 אמש תפדְב : תסינ רַתְהַב רָע יִבֲא ִניִנ הוימ זַא ג

 אר באה: ברע נעו המ ראד רפ וה "אדב
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 הכק ח ןארואד רפס אי  םיטפוש
 ראכ הָנ רב רדאק אמש לַתָמ ןמו דומנ םילסת
 רַב ןאשיא םשכ תפג אר ןכס ןיא ןוָנ ספ םדוב
 ד הכ רַפַנ רַצ יס ןָא אב ןַעְדְגו : תסָשְנ ורפ יו

 רֵגַאו דנָדֹרַכ רובע הדיסר ןֶדְריְב דנדוב וא קארמה
 ה להַאְב :דֶנַדרַכ ימ בקאעֶה ןכיל דנדוב התסֿכ הֶג
 דיהָדְב םִיאקַֿפֹרְב ןאנ דנג הכניא אֹנֵמְה תפג תב
 אר ןיְדַמ ךולמ עֶנמלצו חבָז ןמו דנַא התסֿכ אריז
 ו דנַתֿפג וְב .תּוכָס ןאראד ר : םנכ ימ בקאעֶת
 ות תסד רד אלא עֶנַמְלו חַבָז יאה תסד רג
 ז ןֹועְדְנ : םיהָרְב ןאנ ות ךכׁשְלְב את רשאב ימ
 ןמ ַתסַדְב אר עֶנְמִלו חַבָז רנואדכ ןוָג ספ תפנ
 אב אר אמש ָתשוג האננָא רשאב הדר םילפַת
 ה הב אָננֲא זַאו : דירד םהאוכ ארהצ ָךאֹכו ךוש

 להַאו תפג ןינְנמַה .ןאשיאָב הדַמָא רַב לֵאּנּפ
 : דנראד באוָג ארוא תוס להַא אונ למ לָאנפ
 מרב תמאלסב הכ יתקו תג זנ לֶאנפ להַאבו
 חַבְת :תֿכאס םַהאוכ םֶרָהְנמ אר גרב ןיא םדרנ
 הדזנאפ ָךֹדקְב דוכ רכשל אב קרפ רד עמל

 ינב רשל היקב מאמת דנדוב רֿפנ ראוה
 יגנִג ָךרַמ ראזָה תסיבו דצ אריז דוב ןיא קרשמ
 אי ןאנישנ רדאָנ ָהאֹרְב ןֹועְדו : דנדוב הדאתפא
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 ח ןארואד רפס אי םיטפוש וכק

 ןאשיא רבשל הדמָא רב הָהְּנְו חבנ קרש ףרטב
 : דנדוב ןֶאָמְטמ רכשל הכ אריז דאד תסָכש אר

 בקאעַת אר ןאשיאו דנררכ רארֿפ עֶנמְלַצו הב :י
 אר עֶנמְלצו חַבֶז ינעי ןידמ ךלמ וד ןָא הדומנ
 :תכאס םזהְנמ אר ןאשיא כשל יִמאֹמַתו תפר

 : תשנרַב גנַג זַא םֶרָח יאלאב וַא ׁשֶאֹי ב ןועְגו י
 שיתפת וא זַא התפֶרְג אר תוס הַא א נאו רו

 ספ : תש דנדוב רֿפנ תפָהו דאתפה הכ ארנָא ומ
 עֶנַמְלַו חַבָו ךניא תֿפג הדַמָא תוס להַא ךונ
 ריתפנ הרז הנַעַט ארמ ןאשיא ָהְראב רד הכ
 תסא ות תפד רד ןָאְלַא עֶנָמְלֹו חבָז תסד רנמ

 ךיאשמ ספ :םיהרְב ןאנ ות ָהָתסַכ ןאדרַמְב את זט

 להַא התֿפָרג אר ארחצ יאה ראכו ךוש) רהש
 לַאּונּפ גרו : דומנ ביִדֲאַה אהנָאְב אר תוס +
 חבָובו :תֶׁשֹכ אר רהׁש ןאדרמ התכאס םֶדַהְנמ אר ה

 רֹובָת רַד הכ דנדוב ינאמררמ הונג תפג עֶנמְלע
 יי רַה .דנדוב ות לֵהַמ ןאשיא דֹנַתֿפג דיתשכ

 ןארספו םנארדארב ןאשיא תֿפנ :ןאנךאזהאש היבש טי

 ןאשיא דא םכק יה ךנואדכב דנדוב ןמ ךדאמ

 ימנ אר אמש דיתשאד ימ האגנ הרנ אר
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 זכק ח ןארואד רפס אי םיטפוש

 כ זֿב רַב תֿפג רֶתָי כ ָהֶדאז תסכנְבו : םַּתָשכ
 אר .דוכ ָךיֵשֹמַׁש ןאוג ןָא ןכיל שוכב אר ןאשיאו
 אכ חַבֶז םַפ :דוב ןאונ זונה .הכנוג דיִשָבנ סרַת זַא
 הכ אריז שכב אראמו זיֿכ רַב ות דנג עֶנמְלַצו
 רב ןעְדְג ספ תסא וא ךוכ לֶתַמ דרמ תעאנש
 הכ יאה .לאלהו תשכבב אר ענמלע חַבז  התסאוכ
 כ ןאדרַמ םַפ + תפָרְג דוב ןאשיא ןארתש ןדרג רב
 אמנ תנטלס אמ רב דנַתֿפג ןֹועְרְג הב לֵאָבׂשי
 אראמ הבנוָנ זינ ות ָךספ ספ םַהו ות ָךכפ םַה
 ןאשיא באוָג רד ןֹועְרנ + ידינאהר ןָיְרִמ תסד זַא

 ןמ רספו דרכ םַהאוכנ תנטלפ אמש רב ןמ תֿפג

 אמש רב דננאדכ דרכ דהאוכנ תנמְלַס אמש רַב

 ךָי תפג ןאְשיאְב ןעְרְת : דומנ הַהאוֿכ תַנטלַס
 אמש זַא יכי רַה הכ םראד ׁשֵהאוכ אמש וַא זינ

 אריז דַהדב ןַמְב אר דוכ ָתַמנג יאח .ראושונ
 םיִלאָעָמְשי הבנוָנ דנתשאד אלט יאה ראושוג הכ
 הכ ספ םיהרימ התבלַא דנתפג באוג רד : דנדוב
 תַמנג יאה ראושונ יכי רַה הדרכ ןהַפ יאָר
 וכ יאה ראושונ ןזו : דנתכאדנַא ןָא רד אר דוכ

 = לאקהמ רצ תפָהְו ראזה דוב הדיבלט הכ אלט
 אה הקלַו אה לאלַה ןַא יאופ דוב אלט
 דוב ַײדכ ךולמ רב הכ ינאוָגְרַא יאה המאגו
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 ח ןארואד רפס אי םיטפוש חבק

 ןארתש ןדרנ רַב הכ יאה דנב ןדרַג יאסו
 תכאס ירא אהנַא וַא ןועדגו :דוב ןאשיא ם

 ימאמתו תשאר אפ רַב הָרֹֿפַע דוכ ךהש רד ארנָאו

 יארב ןָאו דנדרכ אנז ןֶא בקע רד אָננָאב לֶאָרׂשִ

 רוצח רד ןָיְרִמ םַפ : רש םאד וא ןאדנאכו ןֹועדג חב

 דנלב אר דופ ָךפ רנידו רנרש בולגמ לֵאָרְׂשי ינב
 ימארָא לאס להָנ דג םאיָא רד ןימזו דנדרכנ

 דוכ הנאֿכ רד התפר שָאיי ןֶב .לַעַבְרִו : תפאי טב
 וַא הכ דוב רַכפ דאתפַה אר ןֹועְדְו : רש ןכאפ ל

 ראיסב ןאנז ארז .דנרוב הדַמָא  ןוריב ׁשֹבְלצ
 יארב זינ וא דוב םֶכִש רד הכ וא ןינכו : תשאד אל

 עדו : דאהנ םאנ ּךְלֶמיִבֲא ארואו דוא ירספ יז בל
 רבק .רדו דרמ הרש הדרוכ לאפו ריפ ׁשֶאֹו ןב

 עקאוו + רש ןפד יִרְע יִבֲא הָרֿפע רד שָאוי שרדפ גל

 רב לֵאָרְִׂי יֵנְב הכ ןּעְרְג תאפו וא רעב רש
 תירּב לעבו דנדרכ אנז אה לעב יוריפ רד התשנ

 יארכ הָוהְי לֵאָרְׂשִי יִנָבּו + רנתכאס דוכ יאדכ אר דל
 ןאנמשד עימָג תסד זַא אר ןאשיא הכ אר דוב |

 דאיִב הוב הדאד יאהְר ףִרַמ רַה וַא ןאשיא
 קפאומ ןֹועָדג לעַּרִי ןאדנאכ אבו : רנדרואינ הל

 דוב הדומנ לֶאְרי יִנָב אב הכ ינאסחא המה
 ; דנדרכנ יוכינ
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 מ ןארואד רפס אי םיטפוש

 ט באב

 טכק

 א דוכ רדאמ ןארדארב ךונ לַעַּבְרִי ןב ךלֶמיִּבַו
 ןאדנאכ הליבק מאֹמְתו ןאשיא התפר םָבָש הב
 כ רֶד ןָאלַא : תפג הדרכ באטב אר שרדאמ ררפ

 אמש יאְרְב דיוגב םַכָׁש להַא מנ יאה .שוג
 ַהַמַה ינעִי רֿפנ ראתפַה הכ תפָא רַתְהַב םאדכ
 הכניא אי דננכ ינארמכח אמש רב לַעַבְרי ןארספ

 דירָוא דאיִבַו רשאב םכאח אמש רב ץנש ךי

 ג ןארדארְבו :םתסה אמש תשוגו ןאוכתפא ןמ הכ

 לחא עימג יאה שוג רד וא הראב רד שרדאמ

 ןאשיא לֶדו דנתפג אר ןאנַבס ןיא המה םש

 וא .דנַתפג ארז רש ליאמ דָלְמיִּבִא יוריפ הב
 ד זַא הרקנ לאקתַמ דאתפהו :תסא אמ ךרארב

 ןאדרמ ְלֶמיִבַאְו דנדאד ֹואְב תיִרְּב לַעַּב ַהנאֿב
 ארוא הכ דרכ ריגַא ןָא אב אר לטאבו למחמ
 ה התפר הרֿפָעב שרדפ הנאכב ספ :דנרומנ יוריפ
 דאתֿפַה הכ אר לעברָי ןארְפ רוכ ןארַדארְב
 רספ םֶתֹי ןכיל תשכב גנכ ךי רַב דנדוב רֿפנ
 ןאהנפ אר דוכ ארז דָנאֹמ הדנז לעכְי ךֵכ
 ו ןאדנאכ יִמאַמְתו םָבׁש להַא ימאמתו :דוב הררַכ
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 מ ןארואד רפס אי םיטפוש לק
 טולב ךזנ אר ְּךְלַמיבֲאְו דנַתר הרש עמְג אֹולֲמ
 ןונו :דנתכאס האשדאפ תסא םֶכָש רד הכ ןותס ז

 רכב התפר וא דנדאד רַבַכ ןיא וַא אר םֶתֹי

 הדרכ דנלב אר דוב ןאוָאו דאתפיא םיִזְרְג הוב

 םֶכש ןאדרמ יא תֿפג ןאשיאְבו ראד רד אדנ

 יתקו : דֹונְׁשְב אר אמש אדכ את דיֹונׁשְב ארַמ ה

 דננכ בצנ יהאשראפ דוכ רַב את דנתפר ןאתכרד

 :אמנ תנמלס אמ רב רנתפג ןותיז תכרדבו

 הכ אר דוכ ןנור איָא תפג ןאשיאב ןותיז ָתֹכרָד ט

 דנראדימ םרתחמ ארמ ןאסנָאו אדכ ןא ָךָבָסְב

 : םִיאמנ ינארמכח ןאתכרד רב התפרו םנכ ךרת

 אמ רבו איב ות הכ דנַתפג ריִגנֲאְב ןאתכרדו ו

 יניריש איִא תֿפג .ןאשיאב ריננַא :אמַנ תנמלס א

 לכ חתכרו םנכב: ךרהאר רוב :יוכינ הוימו

 דנתפג ןמב ןאתכרְו :םיאמנ ינארמכח ןאתכרד בי

 ןאשיאב ןכמ + אמנ תנטלס אמ רבו איִב הכ ג

 אר ןאסנָאו ארכ הכ אר דוכ ָהריש איִא תפג
 ןאתכרד רַב התפרו םַנבְּב ךרַת רזאס ימ שוכ

 דנתפג ראכב ןאתכרְד עימנו :םִיאמנ ינארמכח די

 ןאתכררב ראכ :אמנ תנמלס אמ רבו איִב ות הכ וט
 האשְךאפ דוכ רַב ארמ אמש תַתיקַחְב רגַא תפג
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 אלק מ ןארואד רפס אי םיטפוש
 האנפ ןמ היאכס רדו  דיאיב ספ דינכימ בצנ

 ורסו דִיאיִב ןוריב ראכ זַא שתֶא הנ רנַאו דיריג

 ₪ רַנֲא ןָאלַאו :דנאװסב אר ןֹונָבְל ְךאזָא אה
 ְךֶלְמיִבֲא הכניא רד דידומנ למע תקארצו יתסארב
 שנארנאכו לַעְבְרִי הב רגַאו דיתכאפ האשדאפ אר
 ראתפר שיאה תסד למע בסח רבו דידרכ יוכינ
 " גְנְג אמש תַהֵנְב ןמ ךרפ הכ ארח : דידומנ
 אר אמשו תֶכאדנַא רַמכְב אר דוכ ןאג הדר

 חי ןאדנאכ רַב זורמָא אמשו : דינאהר ןידמ תסד זא

 רֿפנ דאתפה ינעו שנארספ התסאוכ רב םרדפ
 ּךְלמיִבַא וא זינכ ךספו דיתשכ גנכ ךַי רַב אר
 האשְראפ םֶבָש להַא רַב דוב אמש ךדארב ןוָג אר
 טאב תקאדצו יתסארב זורמָא רַנַא סַּפ :דיתכאס

 דאש ּךֶלֶמיִבֲא זַא דידומנ לַמַע שנאדנאכו לַעְבְ
 כ הנ רגאו :דשאב דאש אמש וא ואו דישאב

 ןאדנאכו םֶבָש להַאו דִיאיִב ןוריב ּךְלַמיִבַא זַא שתֶא
 ןאדנאבו םבָש לחַא זַא שתֶאו דנאזוסב אר אֹולְמ
 אכ ספ : דנאזוסב אר ְלְמיִבַאו דִיאיִב ןוריב אֹולַמ

 רר הדמַא הָרֶאַּב הבו תכירג הדרכ רארפ םתוי

 : רש ןכאס מב שָרְדארְב ַפרַת וַא :אָגנָא
 גכ + דרָכ ינארמכח לאס הס לֶאְרְַי ר ךֶלֶמִבַא
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 מ ןארואד רפס אי םיטפוש בלק

 םָבָש להַאו ףֶלֶמיִבַא ןאימ רד תיבֿכ יחור אדו גכ
 :דנדיזרַנ תנאי ךְלַמִבֲא אב םָבָש להַאו דאתסרפ

 לַעבְר רכפ ראתפַה רַב הכ ימלט םאקתנַא את דכ

 הכ

 - ב

5 5 

 ןאשיא ְךֵדאֹרְב זַא אהנָא ןוכו דושְב דוב הרש
 להַא וַאו דוב התשכ אר ןאשיא חכ לְמיִבַ
 ןארדארב ןתשכ יארְּב אר שיאה תסד הכ םֶיָש

 להַא ספ : דוש התֿפָרְנ דגדוב התכאפ יוק דוב
 ןימכ וא יארְב אה הוב יאה הלק רב םֶבָש
 רד ןאשיא ףרט וא הכ אר סכ רַהו דנתשאדג

 אר ָּךְלָמיִבִא ספ דנדרכימ גאראת תשרג ימ האר
 ׁשֵנארַדארְב אב דָבָע ןְּב לע :דנדאד רַבָב
 וא רב םַש להַאו -- םָכש הב הדַמַא
 ןמ התפר ןוריב אה הערזמְבו : דנדומנ דאמֲתְעַא
 דנרומנ םְוב הדרשפ אר רוגנַאו דנג אראה
 דנדרכ ברשו לָכַא הדש לבאד דוב יארכ הנאכבו
 תפג רָבָע ןב לעת : : דנרומנ תנעל אר ְּלַמיִבַאו
 םיאמְנ יגָדנַב ארוא הכ תסיכ םֶכָשו תסיכ ְּךֶלֶמיבֲא
 ןאדרמ תסינ וא ליכו לב לעב רכפ וא איִא
 דואב אֹרָנ אמ דיאמנ יגָדנַב אר םֶבָש ְךדֶפ רומָח

 ןמ תפר ךיז םוק ןיא הכשאכ : םינכ יגדנב ארוא טב

 הבו םדרכימ עֿפר אר ְלָמיִבִא את דנדובימ
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 גלק מ ןארואד רפס אי םיטפוש
 ןוריבו ןכ דאז אר דוֿכ ךכשל תפג  לָמיִבַא
 ל אר בע ןֶב לעג ןבכ רהש סיִאְר לבָז ןוו + איִב
 אל ןארצאק הליחב ספ :דש התורֿפַא וא םשכ דינש
 רֵבֲע ב לעג ךניא תפג הדאתסרפ ְּלְמיִבַא ךזנ
 רהש ןא אשיאו דנָא הֹדַמָא םֶכְשב שנארדארְב אב
 כל רד ןָאלַא סַפ : דננכימ ךיחַת ות ְךצְב אר
 רדו תסא ות ָהארמַה הכ ימֹוכו ות זיכ רב בש

 ל ץולט תקו רד ןאדאדמאבו :ןכ ןימכ ארחצ

 ןוג ךניאו רנָא םוגח רהַׁשְב התפאכ רַב באתֿפָא

 ןוריב ות רב דנַתסַה שהארמַה הכ ינאסכו וא

 יהאוכ וא אב תסא ות ַתֹוכ רד הָננֲא דנא

 רל | אב הכ ינאסכ המה ךֶלַמיִבֲא ספ : דרב
 הרש התסד ראהָנ התסאכ רב בש רד דנדוב

 הל ןְּב לעת :דֹנַתסשְנ ןימכ רד םֶבָש לבאקמ רד
 דאתסיא רהש הזאורד | הְנֵהַרְב הדמָא ןוריב רָבֲע
 האננימכ וא דנדוב יו אב הכ ינאסכו ּךֶלַמיִנַא

 להב דיד אר הורג ןָא לענ ןוָנו : דנתסאכ רַב
 ימ רוב אה הוכ ְךכ וַא יהודג ךעא תֿפג לָבְז
 למ אראה הוכ האפ תפג ארו לֵבְו דנא
 5 הרש םלכתמ לענג רגיד ראב + יניב ימ םדרמ
 דניֲא ימ רוב ןימָז יךנלב וַא יהודג ךניא תֿפג
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 מ ןארואד רפס אי םיטפוש דלק
 :רניֲא ימ םיִנָנֹעְמ טולב האר וַא רניד עמ

 הכ תסַא אנכ ות ןאבז ןָאְלַא תג ארו לוָבָז חל
 איִא םיאמנ יגדנב ארוא הכ תסיב ךְלְמיִבַא יתפג
 לאה םפ .יררמש ריקה הכ תסינ םק ןָא ןיא

 יור שיפ לעת :ןכ גְנְנ ןאשיא אב התפר ןוריב של
 : ררַכ גְנִג ְלֶמיִבֲא אב הרש ןוריב םֶכש לה

 ו ךוצח וַא הכ תכאפ םַהֹנמ ארוא ּךלָמִבַאו מ
 חורגמ הזאורד הנהד את יראיסבו דרכ רארפ

 לבו רש ןכאפ הָמּורֲא רד ּךְלֶמִבֲאו : דנדאתפא אמ
 םֹכַש רד את דרכ ןוריב אר שנארדארבו לענ

 רש עקאו ר ןָא יאדרֿפ רדו : דנשאבנ ןכאס במ

 אר ּךְלֶמיִבֲאו רנתפר ןוריב ארהַצב םדרמ הב

 ןאשיא התפרג אר דוכ ןאדרמ ספ : דנדאד רבב גמ

 רח :אקהצ ררו: רומנ .םיִסקַת הקרפ הסב אר

 רהש זַא םדרַמ ךניאו דרכ האגנו תסשנ ןימכ

 ןאשיא התסאכ רב ןאשיא רַב ספ דניִא ימ ןוריב

 אב הב יִהָקְרֿפ אב ְּךְלַמִנַאו :דאד תסָבַש אר דמ
 רהש הוורד הנהר רד הרב הלמח דנרוב ו
 רד הכ ינאֹפַכ רב הקרפ וד ןָאו דנדאתסיא

 תסכש אר ןאשיאו דנַדרוַא םונה דנדוב ארחצ

 רחש אב זור ןָא מאמת רד ְּךְלָמיִבֲו + דנדאד המ
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 מ ןארואד רפס אי םיטפוש

 רד הכ אר םדרמו תפְרְג אר רהש הדרכ גְנְ

 ךמנ התכאס םֶרַהנִמ אר רהשו תׁשכ דנדוב ןַא

 ןיא םֶכָש גרב ןאדרמ ָהמה ןוגו :תשאכ ןַא רד

 : דנרש לכאד תיִרְב לא תיִב העלקב דנדינש אר
 ןרב ןאדרמ המה הכ דנדאד רבכ ְלְמיִבַא הבו
 המה אב ּךֶלֶמיִבֲא האגנָא : דנָא הרש עמְנ םֶבָש
 רב ןומלצ הוכב דנדוב יו אב הכ ינאסכ
 זַא יהכאש התפְרִג תפרב ירַבַת ְּךֶלָמיִבַאו דנדנדמָא

 הדאהָנ דוכ שוד רבו תַפְרְג ארנא הדירב תכרד

 דידיד ארמ הֶגנַא תפג דנדוב יִו אב הכ ינאסכב

 : רינכב ןמ לַתָמ הדומנ לִנעַת םדרכ הכ
 רד הדירב אר דוכ הכאש סכ רַה םוק ימאמתו

 ףארטַאְב אר אהנָאו רנדאתפא ְּלמיִבְא בקע
 ׁשתֲאְב ןאשיא כ רַב אר העלק הדאהנ העלק
 םָכָש גרב ןאמדרמ ַהָמַה הכ ירֹוטב דנדינאזוס

 : דנדרמב דנדוב ןו דרמ ראזַה 'אנמכת הכ
 הד: וא ץֵבּת רו תפר ץבַּת הב ְלְמיִבַא
 דוב ימַכְחֹמ גרב רהש ןאימ רדו + תַפְרִג ארנָא

 אָגנַא רד רהש להַא ימאמתו ןאנת ןאדרמ המה

 הב..התסב וכ. רב אראה -רהו::רנרהכ::הארפ

 גרב דזנ ְךְלַמיִבאו :דנדמָא רב גרב םאב תשפ

 ירו הזאורדבו דרכ גנְנ ןָא אב הדַמָא
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 י,ט ןארדואד רפס אי םיטפוש ולק

 ינז האגנַא | + דנאזוסב שתאב ארנא את רש גנ

 ּךְלָמיִבַא ךס רב התֿפְרְנ יאיאָסֶא ןואלאב גנפ
 ינאוג ספ :תסַכׁש אר שרס ָהסאכו תכאדנַא דנ

 אֹרְו הד: אֹדְצ 'דוזב דוב שרארחאלפ הכ אר
 אדאבמ שוכב ארמ הדישכ אר דוכ ךישמש תפנ

 שמאלג ספ תשכ ארוא ינז דניוגב ןַמ הראב רד
 ןאדרמ ןוו :דרמ הכ דב ורפ ואב אר רישֹמַׁש הנ

 םַכ רַה תסַא הררמ דלֶמיִבַא הכ דנדיד לָארׂשי
 אר ךְלָמיִבֲא ךש אדכ ספ + תפר דוב ןאכַמְב ו

 שיוכ ךרארב דאתפַה ןתשכב דוכ ךדפב הכ

 ימאמת ארכו :דרכ תאפאכמ דוב הדינאסר מ

 דינאדרג רב ןאשיא ךס רב אר םֶכָש םדרמ רש

 : דיסר ןאשיא רב לעבְר"|ב םֶתֹי תנעלו

 י באב
 ודה ןֶב האפ ןֶּב עלות ךלָמיִבֲא ַא דעבו | א

 לֶאְרְשְי את תסאכ רַב רֶכׂשְשִי טבס וַא ידרמ
 ןאתסַהוכ רד ריִמְׁש רד ואו דַהד יִאָהְר אר

 הסו תסיב לארי רב ואו :דוב ןכאס םָיְרְפִא ב
 רימש רד התֿפאי תאפו ספ דומנ ירואד לאס

 התסאכ רב יִרֲעְלִג ריִאָי וא זַא דעבו : רש ןופדמ ג
 ארואו :דומנ ירואד לאס ודו תסיב לֶאְרָשְי רַב ר

 ימ ראוכ גאלא ָהְרַכ יס רַב הכ דוב רספ יס
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 ולק י ןארואד רפס אי  םיטפוש
 זורמָא את הכ דוב רהש יס אר ןאשיאו דנרש

 ימ רַעְלִג ןימז רדו תסא הדימאנ ריִאָי תוח הב

 ה :דש ןפד ןומפ רד התפאי תאפו ריִאו :רשאב

 ו תרארש דנואדכ ָךַטנ רד ואב לֵאָרְׂשִי יִנָבּ
 ןאיאדכו םֶרא ןאיארכו תורָּתְשעו םיִלָעַּב הדיורנ
 ןאיאדכו ןֹומֲע ינב ןאיארכו בַאֹומ ןאיאדכו ןּודיצ

 ךרַת אר הוה רנדומנ תדאבע אר םיִּתׁשְלפ

 ז רב דנואדכ בצו :דנַדרכנ תַדאבַע ארוא הדרכ

 םיִּתָשְלַּפ תסרב אר ןאשיא הרש התכורֿפַא לֶאְרַשי
 ח לאס ןָא רד ןאשיאו + תכורפ ןומע יִנַב ָתסדבו
 ץימג רו דנדומנ םֶלטו םַתַ לָאְרְש ינב רב
 ןאיִרֹומֲא ןימז רד ןדְר ףרט ןָאב הכ לֵאָרְׂשִי נב
 םלט לאס הדגה דנדוב דשאב דָעְלָּג רַד הב
 מאת דנדרכ רובע ןדרי זא ןומע יִנְבו :דנדרכ

 דננכ גנַג זינ םיִרפָא ןאדנאכו ןימנְו הָדּוהְי אב

 ו לֵאָרְׂשִי ינו : דנדוב יגנת תיאהנ רד לֵאָרְׂשִי

 ותב דנתפג הדרוא רַב דאירַֿפ דנואדכ ךונ

 ךרת אר דוכ יאדכ הבנוג םיִא הדרַכ האנג

 אי הב דנואדכ :םידומנ תדאבע אר םיִלְעּב הדרכ
 ןאיִרְצַמ וַא אר אמש איִא .תפג לארי נב
 : םדאדנ יִאָהְר ןאָיִתְסלֿפ ןומע ינו .ןאיִרּומָאו
 ני םלט אמש רב ןאינועמו ais ןאיִנֹודיִצ וו
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 אי | * ןארואד רפס אי םיטפוש חלק
 אר אמשו דידרוא רב דאירפ ןמ ךונ דנדרכ

 ארמ אמש ןכיל :םראד יִאָהְר ןאשיא תפר זַא ג
 ספ דידומנ תראבע אר רִיַנ ןאיאדכ הדרכ ךרת

 דיורב :דאד םהאוכנ יִאהְ אר אמש רניד די

 דאירפ דיא הדרכ ראיתכא הכ ינאיאדכ דזנו

 אמש יגנת תקו רֶד אר אמש אהנַאו דירוא רב

 האנג דנַתֿפג דנוארבב לֵאְרׂשִי ינְב : דנה יאָהְר וט

 ות ךטנ רד הָננֲא בפח רב ספ םיִא הדרכ
 אראמ ורַמֲא טקפ אמנ למַע אמב יא דנספ

 ןאיִמ זַא אר רָיג ןאיאדכ ןאשיא ספ :הד יִאָהְר זמ

 וא לֶדּו דנדומנ תדאבע אר הֹוהְי הדרַכ רוד דוכ

 ןומע יב ספ :רש ןח לֵאָרֹשִי ננה .בכסב יי
 לֵאָרְׂשִי יִנְבו דנרז ודרא דָעְלִג רד הרש עמג

 ינעי םֹוכו : דנדז ודרא הֹפִצִמ רד הרש עמְג חי

 הכנָא תסיכ דנַתֿפנ רניד ְךַיב רֶעְלִג ןארורס
 ראד רס יו ספ דנכ עורש ןומע יִנָב אב אר גג

 :דוב דהאוכ רֶעְלִּג ןאנכאס עימג

 אי באב

 רפפו עאנש א רוז ידרמ יֵדֲעְלִג חַּתַפְו א
 :דומנ דילות אר חָּתֹפַע דָעְלִגו דוב יִהָׁשֹחאֿפ

 א קוספ תקח הרטפה
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 טלק אי ןארואד רפס אי םיטֿפש
 כ שנז ןארספ ןוִו דיאז | יארְב ןארסּפ דָעְלּג מ
 רנַתֿפג וב הדרכ ןוריב אר חַּתַֹֿו דנרש גרוב
 תפאי יהאוכנ תארימ אמ רדפ הנאכ רד ות

 ג זַא חַּתֹפִי ספ :יתסה ירגיד ןז רספ ות הכ אריז
 בוט ןימז רד הדרכ רארפ דוכ ןארדארב ךוצח

 הרש עמג חֶּתפִי ךזנ לטאב ןאדרמו רש ןכאס
 וא רעב רש עקאוו :הנַתֿפרימ ןוריב יו 'הארמה
 ; דנדרכ גְננ לֵאָרְׂשִי אב ןומע יֵנְב הכ םאיִא ךורמ

 ה ךיאשמ דנררכ גְנְג לֵאָבְׂשִי אב ןומע ינב ןוג
 : דנרואיִב בוט ןימָז זַא אר חָּתפִי את דנתפר רֶעְלִג
 את שאב אמ ךאדרפ איִב דנתפג חַּתֿפי הבו

 ךיאשמ אב הַּתֿפַי : םיאמנ גְנְג ןומע יִנָב אב .

 ארַמו דידומננ ץנב ןמְב אמש איִא תֿפג דָעְלּ
 רֶד הכנונ ןַאְלַאו דידרכנ ןוריב םררפ ָהנאב זַא
 ה ךיאשמ :דיא הדמא ןמ ךזנ אֹרג דיתסה יגנַת

 דו ןָאְלַא בבס ןיא זא דנתפג הּתַֹֿע הב רעל

 אב הדַמָא אמ קארמה את םיא התשנרב ות
 ןאנַכאפ יִמאמת רבו אמ רַבו יאמנ גְנג ןומע יֵנְ
 תפג רֶעְלְג ךיאשמב הת : ישאב ראדרס רַעְלִ
 זאב ןומע יֵנְב אב ןדרכ נג יארב ארמ רַא
 דראפַכְב ןמ תפדב אר ןאשיא דנואדכו דידוֲא
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 אי ןארואד רפכ אי םיטפוש מק

 ךיאשמו + דוב םַהאֹוכ אמש ראדרס ןמ איִא י

 אמ ןאימ רד דנוארב דנתפג חַּתַפַי הב רְֶלנ
 ות ןכס בח רַב התנלַא הכ דשאב דהאש

 | דַעְלְ ךיאשמ אב חֶּתַפפ ספ :דומנ םיהאוכ לַמַע א
 דנַתכאפ ראדרפו םיִאָר דוכ רַב ארוא םֹוקו תפר

 רד דנואדכ ָךוצחְב אר דוכ ןאנכפ םאמת חּתֿפ

 ןומע יִנְב למ ךונ ןארצאק חַּתַפַו + תפג הַּפְצִמ בי
 הכ תפא ראכ הָנ ןמ אב ארה תפג הדאתסרפ
 למ +: יאמנ גְנֶג ןמ ןימז אב את יִהַרַמַא ןמ דני

 בבס ןיא וַא תפג חֵת ןארצאק הב ןּומע יֵנָב
 ארמ ןימֶז דנַדֹמֲא ןוריב םִיַרצִמ זא לֵאָרְׂשִי ןוִג הב

 ןא ןאלַא ספ דֹנַתֿפַרְג ןדְרִ קי את ןונרא זַא
 חַּתַפִו :אמנ דר ןמְב יתמאלסב אראה ןימז די

 : דאתפרֿפ ןומע יִנְב ךלַמ ךזנ ןאדצאק רניד ךאב
 ןימז לֵאָרְִׂי דג ימ ןינָג חָּתְַע הכ תפג אדואו
 וג הכ אריז +: תפרגנ אר ןומע יֵנְּב ןימת בָאומ

 ןאבאיִב רד דנדַמָא ןוריב םִיְְצִמ וַא לֵאָרׂש
 :רנדיסר שרק הב הדרכ רֿפַס םולק ךחב את

 דנַתֿפג הדאתסְרפ םֹודֲא ּךַלַמ ָךזנ ןאלוסב לֶאָרׂשִ
 ךלֶמ אֹמַא םירלגב ות ןיִמְז זא הכניא אנמת

 דנַדאתֶרַפ זינ בָאומ ְּדלַמ ךזנו דרכנ לובק םֹודֲא
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 אמק אי ןארואד רפס אי םיטֿפוש

 : דנדנאמ ׁשֶרָק רד לֵאָרְׂשִי ספ רשנ ילאר ואו
 בָאֹומ ןימזו םודַא ןימָז הדרכ ריס ןאבאיִב רד ספ
 הדַמָא בָאומ ןימז היקרש בנאגבו דנדז רוד אר

 לֿכאד בָאֹומ ךודחבו רז ודרא ןונרא רט ןָאָב
 לֶאְרְשיו : דוב בָאֹומ ַךַח ןֶדְַי הכ אריז דנדשנ
 ןֹוּׁשַה ּךְלֶמ ןאיִרֹומא למ ןֹוחיִס ךומ ןאלוסר
 וַא הכניא אֹנַמַת דַתֿפג ױב לֵאָרְׂשו דנדאתסרפ
 כ רַב ןֹוחיִס אֹמַא ; םִיאֹמָנ רובע דוכ ןאכַמְב ות ןימז

 דנרדגב וא ָךודֹח זַא את דומָנִנ דאמָתְעָא לֶאָרְׂשִי
 הדרכ עמָג אר דוֿכ וכ ימאמת ןֹוחִס הכלב
 :דנדומנ גננ לֵאָרׂשִי אבו דנרז ודא הָצָהְי רד
 אב ָתֹפַרב אר ׁשמֹוק ימאמתו ןוחיס לֵאָרְׂשִי יאדב הוה

 דנדאד תסכש אר ןאשיא הכ דומָנ םילפת לָאָרׂשִי
 ןָא ןכאכ הכ ינאיִרֹומָא ןימז .ימאמת לֵאָרְׂשִי םפ
 ככ ךודח ימאמתו :דַררנָא ףרַצַת רד דנדוב תיאלו
 את ןאבאיִב זַאו קב את ןונְךַא וַא אר ןאיִרֹומָא

 ג יאדכ הוה לאח ספ : דנַדְרוָא ףרַעַתְב ןֵרֶר
 לֶאְרש רוב םֹוכ ךוצח וא אר ןאיִרֹומֲא לֵאָרְׂשי
 רצַתְב אר אהנָא ות איִאו תסא הדומנ גארא
 ףרצַתְב שומָּכ ות יאדב הָננֲא איִא :דֵרוֲא יהאוכ

 הכ רַה ןינְגמַהו רש יהאוכנ ןָא ךלאמ דרְוָא ות
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 אי ןארואד רפכ אי םיטפוש במק
 דיאמנ גארכא אמ רוצח וַא אמ יאדכ הֹוהְי אר

 ות איִא לאחו : דוב םיהאוכ ךלאמ אר אהנָא הכ
 איִאו יתסה רַתְהַב בָאֹומ ְּךלַמ רופצ ןַּב קֶלַּב זַא
 ןאשיא אב אי דרַכ הלתאקמ זגרַה לֵאָרְׂשִי אב וא

 שתאהרו ןּוּפשָח רד לֵאָרְׂשִי הכ ימאגנַה + דומנ גְנג וב
 רב הכ יאה רהש המה רדו שתאחדו רוערעו

 סַפ דנדוב ןכאס לאפ רַצ יס תפא |ֹונְרֲא ָהְראנכ
 ןמ :דיתֿפרגנ זאב אר אהנַא אנ תַדמ ןַא רֶד מ

 הכ ידרכ ידֵב ןַמָב ות הכלב םדרכנ האנג ותב

 קלטמ רואד הב הָוהְי ספ יאמנמ גנג ןמ אב
 ןומע :יִנְבּו לֵאָרְׂשִי יב ןאימ רד װרמָא תא

 חָּתֿפי ןֿס ןומע יֵנְב לַמ אמָא :דאמנ ירואד חנ
 חורו : תַפָרְגנ שוג רוב הדאתסרֿפ ואְב הכ אר טנ

 הֶׁשֹנמו רֶעְלְנ וַא ואו דַמָא חֶּתְפ רב .דנואדכ
 הָּפְצַמ וַאו דרכ רובע רעל הָפְצִמ ואו תשרג
 דנוארכ יארְב חַּתֹֿפו : תשרג ןומע יֵנְב יוסב דָעְלּג ל

 ןמ תסדב אר ןֹומע יֵנְב רנַא תֿפנ הדרכ רדנ
 יִנְב זַא יתמאלסב הכ יתקו האננָא :יאמְנ םילפַת אל

 הנאכ רד זַא ןמ לאבקתְסאָב הָנ רה םדרגרב ןומע
 ארנָאו דוב רַהאוכ דנואדכ וא א דָיָא ןוריב םֵא

 ספ : דינארְדג םַהאֹוב ינתכוס הָינאברק יארב בל
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 גמק אי ןארואד רפס אי םיטֿפוש

 גְנְנ ןאשיא אב את תשָדג ןומע יֵנְּב וסב חּתֿפ

 : ררַכ סילסַת וא תסדב אר ןאשיא דנואדכו דיאמנ

 גל רהש תסיב הכ תיִנָמ את רעֹורע זַא אר ןאשיאו

 םיטע ראיסב ָהָמַדַצְב םיִמְרְּכ לָּבָא אתו דוב

 לֵאָרְׂשִי יֵנְב רוצח וא ןומע יֵנְֹו דאד תסכש
 יל ר5 הנאכב הַּפְצַמ הב חֶּתַפִו : דנרש בול:מ
 ץקרו ףד אב ו לאבקַתסֶאב שרתלר ךנאו .דַמָא
 וא זַא רו דוב וא ָהָנאגי ךתכד ואו דַמָא ןוריב

 הל אר דוֿפ אבל דיד ארוא ןוו : תשאדנ ירספ
 לילד ראיסב ארמ ןמ רַתֹכד יא הַא תפג הדירד
 ןאהד אריז ירש ןמ ןאגדנראזא זא יכי ותו ידרכ
 םנאות ימנו סא הדומנ ואב דנוארכב אר דו
 ול ןאהד ןמ ךדפ יא תפג אריו ואו + םדרנ רב

 ןמ אב ספ ידרכ זאב דנואדכ דמ אר דוכ

 חכנוג) אמְנ למַע דַמָא ןוריב תנאהד זַא הכנאנג

 ןומע יִנָב תנאנמשד וַא .ארת םאקַתְנִא דנואדכ

 ל ןָמְּב ראכ ןיא תפג דוכ ךרפבו : תסַא הדישב

 את הדב תלהמ ארמ האמ וד רש לומעמ
 ִַיַרְכַב יארבו םִיאמָנ שדרג אה הוכ רב התפר

 חל ורב תפג וא : םריג םתאמ םיאקפר אב דוכ

 יאקפר אב וא םַּפ דומנ הנאור האמ וד ארואו
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 בי , אי ןארואד רפס אי םיטפוש רמק

 םתאמ אה הוכ רב ׁשֹתיְרְכַב ארְב התפר דוב
 האמ וד יאצְקְנָא זא דעַב הכ רש עקַאװ : תפָרְג טל

 הכ ירדנ קֿפאומ ואו תשנרב דוכ ךהפ ָךנ

 אר ידרַמ רתכד ןָאו דומנ למע ואָב דוב הררכ
 ןארתבד הכ : רש תדאע לֵאָרְׂשִי רד ספ תכאנָשנ מ

 רתבד יארב את דנַתפרימ לאסב לאס לֵאָרְִׂ
 םַתאמ לאס רַה רד ור ראהְנ ידָעְלְג חת
 : דנריג

 בי באב

 לאמש רטב הרש עמג םִיָרֿפָא ןאדרמו א

 גְנְג יארְב ארֶנ רנַתֿפג חֶּתַפ הבו .דנתשדנ

 את יריבלטנ אראמו יתֿפַר ןומע ִנְּב אב ןררכ
 ות רס רב ארת ָהנאכ ספ םיאיב ות ָהארמַה

 אְרַמ תפג ןאשיאב חָּתֿפו : דינאזופ םיהאוכ ב

 ןונו דובימ תכס נג ןומע יִנָב אב ארמ קו

 יאהר ןאשיא תסד זַא אמ םדנאוכ אר אמש

 יאהר ארמ אמש הכ םדיד ןוֶגנ ספ + דידארדנ ג

 יוסָב .התפרַג דוכ תסרב אר רוכ ןאג דיהרימנ
 ןמ תסדב אר ןאשיא דנואדכו םתפר ןומע יִנָּב

 דידמָא רַב ןמ .רזנ זורמָא ארֶנ םַפ דומנ םילסַת
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 המק בי ןארואד רפס אי םיטפוש

 ד מאמת חֶּתַּפ ספ :דִיאמְנ גנִג ןמ אב את
 נג םָרֹפָא אב הדרַכ עמג אר רֶעְלַּג ןאדרמ
 דנדאר תסכְׁש אר םִיָרֹפא רֶעְלִג | ןאדרמו דומנ

 ןאירארפ אמש רֶעלִג לחַא יִא דנדוב התפג הכנוג
 : דיתסה הָׁשֹנְמ ןאיִמ רַרו םִיְרַפֶא ןאיִמ רד םִיָרֿפֲא

 ה םִָרפֲא ור שיפ אר ןֵררי יאה רבע דָעְלִג להַאו
 ןאגדנזירג א יכי ןוָג הכ רש עקאוו רנַתֹפָרְ

 להַא םִיאֹמְנ רובע דיראדגב תֿפג ימ | םִיָֿפָא
 רגַאו .יתפָה יִּתָרֹפֲא ות איִא .רנתפג ימ רֶעְלִ
 תבְׁש וגב .דנתפג ימ ארוא ספ :יִנ תפג ימ
 יתסררב תסְנאות ימנ הכנוג תֶלבְס תפג ימ ואו
 יאה רַבעמ ךֹונ התֿפַרְג ארוא ספ דִיאמנ טפלת
 ראזַה ודו להָנ תקנ ןָא רו דנַתְׁשֹכ ימ ןֵרְרי
 לֵאָרׂשִי רב חֶתֹפּו + דנרש התשכ םִיָרֹפֲא וַא רֿפנ
 תאֿפו יִרֲעְלִנ חָּתַֿע ספ רומְנ ירואד לאס שש
 : רש ןפר רעל יאה רהַׁש זַא וכי רד התפאי
 לֶאְרשי רב יִמֲחְל תיִּב ןַצְבַא וא וַא דעו
 רַתֹכד יפו דוב רכפ יס ארואו + דומנ ירואד
 רתכד יס ןוריב זַאו דוב הדאתסָרֿפ ןוריב הכ

 לֵאָרְׂשִי רב לאס תפהו דֶרוֲא רוכ ןארספ יארְב
 י ןפד םֶחְל תיִב רו דרמ ןָצְבַאו : דומָנ ירואד
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 גי | ב' ןארואד רפס אי םיטפוש ומק

 לֶאְרְשי רב יִנלּובְז ולא וא וא דעַבו : רש א
 לאס הד לֵאְָׂשִי רב וא ירואדו דומנ ירואד

 ןימז רד ולי רדו .דרמ ינלבְז ןוליא + דוב גי
 ללה ןּב ןודבע וא זַא דעבו :רש ןפד ןלובז ג
 להָנ ארואו + דּומָנ ירואד לֵאָרְׂשִי רב .ינּותָעְרפ די

 ₪%5 ראתפה רב הכ דוב הדאֹונ יס ספ

 לֶאְרְשי רב לאס תשַהו דנרש ימ ראוס אלא
 דדמ יִנֹתַעְרפ ללה ןִּב .ןורבעו :דֹומָנ ירואד ומ

 ןאתפהוכ רד םִיִרפא ןימְז רד ןֹותַעְרּפ דדו

 = : ₪ ןפד ןאיקלאמע

 גי באב
 רנואדכ מנ רד רניד ךאב לֵאָרשִי יו א

 תסדב אר ןאשיא דננאדכו  דנדיזרו תרארש

 א יצכשו : דרכ םילסַת לאס להָנ ןאיִנִמסְלֿפ ב
 דאזאנ שנו דוב םאנ ַֹונַמ ןֶּ 0 - וא .הָעְרַ
 רהאט ןז ןָאב דנואדכ הֶתשְרּפ + ריאז ימנ דוב ;

 יתפה דאזאנ לאח ות ךניא תפו ארוא הרש

 : דיאז .יהאוכ ירספ הרש הלמאח ןכיל .יהָריאנו
 שונמ ירו בארש יהו שאב רָרָח אב ןָאְלַאו ד
 הרש הלָמאח "אניקי ארז :רוכמ םגנ זיג יהו ה
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 גי ןארואד רפס אי םיטפוש

 דהאוכנ שָרָפ רַב הרתסאו דיאז יהאוכ ירסָּפ

 יארְב דוכ ךדאמ הַר זַא דלו ןָא ארז דָא

 לֵאָבׂשִי ןדינאהַרְב ואו דוב דַהאוכ ריִזָנ אדכ
 ןַא םַפ :ררכ דַהאֹכ עורש ןאיִנטְסלפ תסד א
 תפג הדרכ באטכ אר דוכ הש הדמָא ןז

 רפמ לָתָמ וא רטנמו דַמָא ןמ מ יארכ דרמ
 הכ םדיסרפנו דוב ביהמ ראיסְב אדכ ָהָתְׁשרפ

 :דאדנ רבכ ארמ דוכ םסא זַאו תסא אגכ וא

 דיאז יהאוכ ירֵסַפ הרש הלמאה ךניא תפג ןמבו
 םגנ יג יהו ׁשֹונמ ירבו בארש יח ןָאְלַא
 את רדאמ םֶחַר וַא דלו ןַא הכ ארז רובַמ

 ַהֹונַמֹו :דוב דהאוכ ריזנ אדכ יאֹרְב שתאפו ןור

 דנואדכ יא הַא תפג הדומְנ אערֶתַפא דנואדכ זַא

 ראב ידאתסָרֿפ הכ אדכ ָךרַמ ןַא הכניא אנַמְת

 הכ דהד םילעת אראמו דיאיב אמ דזנ רגיד

 ראתֿפר הנוגְכ רש דַהאוכ דולומ הכ ידלו אב
 ַהֵתְׁשִרֿו דינש אר ַחֹונַמ ןאוִא אדכו + םִיאמנ

 ארחצ רַד ואו דַמֲא ןז ןא ךזנ רגיד ראב אדכ

 :דובנ יו מ הונמ שרהְוןש אמַא דוב התסשנ

 הדאד רַבכ אר דוכ ךהוש הדוד ידוזב ןז ןָאו

 ךזנ חר ןא רד הכ דרַמ ןָא ךניא תפג וב
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 גי ןארואד רפס אי םיטפוש חמק

 תונָמו : תסַא הרש רֶהאט רגיד ךאב דמָא ןמ אי

 רש הנאור דוב זן בקע רד התסאוכ רַב

 ןַא ות איִא תפג ארי הדמא ץכש ןַא דנו

 תפג וא יתפג ןכס ןז ןיא אב הכ יתסָה דרַמ

 שב עקאו ות םאלַכ תפג ַחֹונַמ :םתסַה ןמ בי

 רַהאוכ הָנ י אב ָהְלָמאעמו דלו ןָא םכח אמָא
 הָננֲא רה וַא תפג ַהֹונָמב דנואדכ ָהָתְׁשְרֿפו : רוב

 ןמ לצאח רַה א : דיאמנ באנתנַא םתפג ןזב די

 זיִנ יהו רֵׁשֹוננ ירככמו בארש גיהו דַרֹוכַנ ראהנז

 האגנ םדומרפ רֹמַא ואְב הָננֲא רַהו דרוכנ םגנ

 ארת תפג דנוארכ ָהֵתְׁשַרֿפב ַחֹונַמֹו : דראד וט

 :םיניב הָיַהַת .יהלאסוג תיאְרְבו םיזאדניַב קיועַת
 ארמ הָנ רַגַא תפג ַחּונָמב דנואדכ ָהָתׁשְרֿפ

 רַנַאֹו דְרוכ םהאוכנ ות ןאנ וַא יזאדנַא קיוָעַת

 הָוהְי יארְּב ארנָא ינארַדגב | ינתכוס ינאברק

 ַהֵתְׁשִרְפ הכ תסנאד ימנ חּונָמ אריז ןארדגב

 תפג דנאדכ הֵתְׁשִרֿפב ַחּונָמו : תסַא דנוארכ זי

 ארת רוש עקאו ות םאלכ ןוָג את תסיג ות םאנ
 תפג ארי דננאדכ ַהֵתְׁשְרֹפ : םיאמנ םארכָא חי

 הכנוָנ יֹנכימ לַאס ןַמ םסֶא הראב רַד ארנ
 יררָא הָיָה הלאסוג ַֹונַמ ספ :תסַא בינע ןָא טי
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 טמק גי ןארואד רפס אי  םיטפוש

 רינארדג דננאדכ יארֶב גנס ןַא רַב התפרְג אר

 : דנדיד ימ שנו ַחֹונַמֹו דרכ ביִגַע יראכ הָתְׁשִרַפו

 כ הַבְלַמ וַא שתֶא ָהְלְש ןוָנ הכ רש עקאו אריז

 רַד דנוארכ ָתֵתְׁשַרֿפ תפרימ אלאב ןאמסָא וסב

 דנריד ןוָנ שנח ַהֹונֵמו דומנ דועצ חבדמ הָלֶמש
 אכ חונמ רַב דננאדכ ָהֶתָשְרַפּו : דנדאתפא ןימזְב ור

 תסנאד חונמ ספ דשנ רַהאמ רניד שזו

 בכ תפג שנוב חונָמו : דוב דנוארכ הֶתַשְרִּפ הכ

 :םידיד אר אדכ ארז דְרֹמ םיהאוכ התבלַא

 גכ אראמ תסאוכימ דנואדכ רנא תפג שנז אמא

 הַא אר ידרָא  הָידהו  ינתכוס ינאברק רַשכְב

 אראה זיִג ןיא הָמַהו דרַכ ימנ לובק אמ ָתפד

 ןיא לֶּתְמ תקו ןיא רו דאד ימנ ןאשנ אמב
 דכ ןז ןָאו + דינאסר ימנ אמ עָמַסְב אר רומא

 רספו דאהנ םאנ שמש ארוא הדיאז ירספ

 הכ הורו :דאד תַכְרַב ארוא דננאדכו דרכ מנ

 הָעְרְצ ןאִמ רַד ןֶר האג רכשל רַד דנואדב
 : דומנ עורש וא ןַתכיגנַא רַב הב לאָתְׁשֲא
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 די ןארואד רפס אי םיטפוש

 הי...

 וא ינז הדמָא דורפ הָתָנֶמִּת הב ןשְמְשו א

 רַהָּפַב הדמָאּו :דיד הָתְנְמִּת רד ןאיִטְסלֿפ ןארתכר ב

 ןארַתְכד וא ינו תפג הדרַכ ןאיֵב דוב . ךדאמו

 יארב ארוא ןָאְלַא ספ םדיד הָתְנְמִּת רד ןאיִטְסלֿפ :
 דנַתֿפנ ארו שרראמו רדפ + ריריגב ינוב ןמ ג

 ןמ םוק מאמת רדו תנארדארב ןארתכד זַא איִא

 ןאיניִטְסֿפ זַאו יֹרְב דאב ות הכ תסינ יִרַתֹכד

 ארוא תפג דוב רדפב ןושמש יריגב ןז ןותכמ אנ

 :דַמֲא דנספ ןמ כ רהיארה רמב ןכ יאהב

 א ןיא הכ דנַהסנאד ימָנ שרדאמו רדפ אמָא ד
 יתַלֲע ןאיִניטְסלפ רב הכ אריז תפַא דנואדכ באג
 רַב ןאיִנמְסְלֿפ תקו ןָא רַד הכנג תפאוב ימ

 ךרפ אב ןושמש ספ :דנתשאר ימ טלַפַת לֵאָרׂשִי
 ןאתסכאתב ןוָגו דַמָא דורפ הָתָנְמִּת הב דוכ ךדאמו

 וא רב ןאֹוג ירש ךניא דנדיסר הָתָנְמּת יאה

 ארנָא הרש רֶקַתְסמ וא רַב דנואדכ ַחורו : דירגְב

 רד יזיִו דש הרירד יהלאנֹוב הכ ידֹמְב דירד

 הֵננָא זַא אר דוכ ךדאמו רדפו דובנ שתפד

 ןז ןַא אב התֿפװ : דאדנ עאלַמָא דוב הדרַכ ו
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 אנק די ןארואד רפס אי םיטפוש

 ה דעַב ן€וװ :דֹמֲא דנספ ןושְמש ךטנבו תפג ןכס

 האר וַא תשנ ימ רַב ׁשֹנֲתפְרְג יארְב ידנָג זַא

 ךניאו דניבב אר ריש ָהשאל את תפר ראנכב
 ט ןַאו :דוב ריש ַהׁשאל רד לסַעו רובנז ָהובנַא
 ימ ןתפר רו רש ןאור התֿפְרְג דוכ .תסדב אר
 ןאשיאָּב הדיפר דוב ךדאמו רַדְּפְב את דרוכ

 אר לסע הכ תֿפֹננ ןאשיאָב אמָא דנדרוכו ראד
 ןז ןָא מנ שרפו :דוב התפְרְג ריש ָהָשאל וא
 הכ אריז דרַכ ינאמהַמ אָגנָא רד ןושְמְשו דַמָא

 ןוֶג הכ רש עקאוו : דנתשאד תדאע ןיִנָג ןאנאוָג

 ָהארמַה את דנדרַכ באכַתנא קיפר יפ דנדיד ארוא

 יארְב ייאמעמ תפג ןאשיאָב ןושמשו :דנשאב וא

 תפה רד ןמ יארְב ארנַא רנַא םַוג ימ אמש

 דיאמנ תפאי רַד ארנַאו דינכ לַח ינאמהמ זר

 :םהדימ תכר תסד יפו ןאתכ ָהַמאָנ יס אמשב

 האננָא דינכ לַח .דינאותנ ןמ יארב ארנָא רנאו
 דיהרב ןמב תכר תסד יפו ןאתכ ָהָמאָג יס אמש

 את וגב אר דוכ יאמעמ דנתפג יוב ןאשיא

 די ךארוכ הדנרוכ זַא תפנ ןאשיאָב : םיונָשב ארנָא

 דַמָא ןוריב יניריש | רֶוַא רוז זַאו דַמָא ןוריב

 לַח דנתסנאותנ אר אמעמ זור הס את ןאשיאו
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 די ןארואד רפס אי םיטפוש

 ןושְמש ןזב םתפַה ןור רד הכ רש עקאוו + דננכ

 יאמעמ את אמנ ביגרת אר דוכ ךַהש רנַתֿפג

 ארת אדאבמ דנכ ןאיב אמ יארְב אר דכ

 אראמ אא םינאזוסב שתָאַב אר תרדפ הנאכו

 דייאמנ נאראת אראמ את דיִא הדרכ תועד

 תפג התסירג וא שיפ ןושמש ןז ספ :הנ אי

 ימנ תסודו ייאמנ ימ ץגב אֹרַמ הב יתסרדב

 יהתפג ןמ שק ןארספב ייאמעמ אריז יראד

 תפנ ארו ואו ידרַכנ [איב ןמ יאֹרְב ארנַא

 איִא םדרכנ ןאיִב דוכ ךדאמו רדפ יארְב ךניא

 תפאיצ הכ יור תֿפַה רדו :םנכ ןאיַב ות יארְב

 הכ רש עקאוו תסירנימ וא שיפ דוב ימ ןאשיא

 ימ חאחלַא ראיסב ארוא הכנוג םתפה ןור רד

 ןארסַפב אר אמעמ ואו דרכ ןאיב שיארַב דומנ

 רהַׁש ןאדרמ םתֿפַה ןור רדו : תפג דוכ ָםֹוק ח

 ןיריש תסיִג דנתפג ױב באתֿפָא בורג וַא שיפ

 וא ריש וַא רַת רַא רז תסיו לסע וא רַת
 דידרכ ימַנ שיב ןַמ ןאג אב רַנֲא תפג ןאשיאְב
 תורו : דידומנ ימנ תפאי רד ארמ יאמעמ

 זַאו תפר ןולקשאב הרש רקתסמ יו רַב דנואדב
 אר אהנָא באבסַאו תשכ אר רֿפַנ יס אננָא להַא
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 וט | די ןארואד רפס אי םיטפוש

 אמעמ הכ ינאנַאב אר תכר יאה התסד התפרג

 התכורפַא שמָשַכו ראד דנדוב הדרכ ןאיִב אר

 ןושְמש ןמ :תשנ רַב דוכ ךדפ הנאכב הרש

 הדאד דרמשימ דו תפוד ארוא הכ ׁשכיֿפרְב

 : רש
 ומ כאב

 רד שמש הכ רש עקאו ידנְג זַא דעבו

 אב דוכ ןז ןדיד יארְב םדננ הד יאה זר

 הרגה הב דו ןו ךמ תפװ דַמָא יהלאאב
 לֿכאד הכ תשאדגנ שרדפ ןכל דַמָא רד םהאוכ
 ארוא הכ םדרכימ ןאמנ תפג שנז רדפו :דוש

 איִא םדאד ות ָקיֿפַרְב ארוא סַפ ידומנ ימ ץנב

 ןיוַעְב ארוא תסינ רַתְהְב וא זַא שָבְגּוכ רחאונ

 ןיא תפג ןאשיאָב ןושמַש :דִגָב דוכ ארְב יו

 רַנַא דוב םַהאֹוֿכ האנגיב ןאיְִטְיִלָפ זַא העפר
 הרש הנאור ןושְמשו : םנאסְרְב יתיִדַא אר ןאשיא

 םד התשאד רב אה לָעָשַמו תפְרְנ לאגש דיס
 ילעָשַמ םד וד רַה ןאיִמ רו תשארנ םד רב
 אר אהנָא הדו ׁשֵתֶא אראה לעָשמו : דראג
 הפאבו דאתסְרַפ אינטל יאהראז תַשְכ רד

 : דינאזוס אר ןותיז יאה נאבו אה ער אראה
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 .וט ןארואד רפס אי  םיטפוש דנק

 תסַא הדרכ אר ןיא הכ תסיכ דנַתֿפג ןאיִניִמְמְַפו ו

 אר שנז הכ אריז יִנָמִּת ךאמאד ןושָמש דנַתֿפנ

 ןאיניטסלֿפ ספ תפַא הדאד ׁשֹכיֿפַרְב ארוא התֿפָר
 ןושמשו :  דנרינאזוס שָתֶאְב אר שררפו ןז הדַמָא
 התַבְלַא דינכ למע רט ןיאָב רגַא תפג ןאשיאָב
 ןַא וא דעו דישכ םהאוכ םאֵקַתְנַא אמש א

 את קאפ וַא אר ןאשיאו : תפאי םהאוכ ימארָא

 ַהְראֹוֵמ רד התפר ספ תשכ םיטע ַהמְרְצְב ןאר

 הדַמֲא רַב ןאיִניטְסְלֿו : רש ןכאס םַמיִע ָהרֿכַצ ט
 : רנרש קרפחמ יִחְל רו דנרז ודְרא הָּדוהְי רד

 דיִדַמֲא רב אמ רַב ארְג דנַהֿפנ הָדּוהְי ןאדרמו י
 רבו םידנַבב אר ןושמש את םיא הדמָא .דנתפנ

 : םייאמְנ לַמַע ואב תסַא הדרכ אֹמְב הָננֲא סח

 ָהרכצ ַהְראגַמְב הָדּוהְי וא רַפנ ראוַה הס ספא

 הכ יִהֲתֹסְנארנ איִא דנתפג ןושמשב התפר םַטיִע

 הָנ ןיא ספ דנראד טלָסַת אמ רַב ןאיִניִמסלֿפ
 תפג ןאשיא באֹוג רד ידרַכ אמְב הכ תסַא ראכ

 למע ןאשיאב ןמ דנדרכ ןמב ןאשיא הכ יֹוִחַנְ
 את םיא הדמָא אמ דנתפג ױב ןאשיא : םַדֹומָנ בי

 ןושמש םיראפָסב ןאיִניטְסְלַפ ַתַדְבּו םידנַבְב ארת
 דירוכב םסק ןמ יארְב תפג ןאשיא באוג רד
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 הנק ומ ןארואד רפס אי א םיטפוש

 יי ְבאוָג רַד ןאשיא : דירואינ םונה ןמ רַב דו3 הכ

 תסדב התסב ארת הכלַב אשאח דנַתַפג יו
 םיהאוכנ ארת 'אניכו  דֶרפְס םיהאוכ ןאשיא

 הרֿצ זַא התסב ןנ באנט וד הב ארוא ספ תֶׁשֹכ

 ןאיִניִתְסְלִּפ דיסר יחל הב וא ןוװ + דנדרָוא רַב
 ו רב .דנוארפ חוװ דנו הרענ וא ןדיד א

 שיאה וואב רַב הכ יאה באנט הרש רקתסמ

 רידרג דוש התכוס שתֶאב הכ ינאתכ ְלּתָמ רוב

 וט ַהָנאָגו : תֶכיִר ורפ שיאה תפד וא אה דנֵב

 דרכ וארד אר דוכ תפד התפאי יגאלא הזאת
 וט ןושמשו : תשכ ןַא אב דרַמ ראזה התפְרִג ארנָאו
 ָהְנאָג אב הרות רַב הדות גאלא ָהנאָג אב תֿפנ

 זי קראפ ןתפג וַא ןוװ : םתשכ דרמ ראזַה :אלא

 ןאכמ ןאו תכאדנַא דוכ תפד וַא אר הנאָנ רש

 י הרש הנשת ראיסב ספ :דימאנ יִחְל תַמְר אר

 תא הדנב תסרב הכ תפג הדרכ אעד רנוארכ דזנ

 ינְנשַת וַא ןָאְלַא איָאְו ידאד אר םיטע ָתאָגנ ןיא

 אדכ ספ : םַתּפיִב ןאנותכמ אנ סרבו םרימב

 בא הכ תפאכש רוב יֵחְל רד הכ אריִא הפ
 התשנ רַב שנאָג דישונְב ןונו רש יראָג ןָא וַא

 אָרֹוקַה ןיִע שַמְסֶא בבס ןיא זא רש חור הזאת
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 וט ,ֹוט ןארואד רפס אי םיטפוש

 :תסַא יִחְל רַד תרמָא את הכ רש הדנאונ
 רַב לאס תפיב ןאיִניִטְסְלְפ יאה זר רד ואו
 :דומנ ירואד .לֶאְרְשי

 וט :פאב

 יהשחאפ אָגנָא רדו תפר הָתֹוַע הב ןּושמָשו

 התֿפג הָתְע לֶהֶאְבו : רש לָבאד וא ךונ הדיד
 ארוא ספ תסַא הדמָא אְגניאְב ןושְמש הכ רש

 ָהזאורד ְךמ שיארב בש םאֹמְת הדומנ הטאהַא
 הדנאמ שומאכ בש םאמתו דנדרארג ןימַכ רהש

 : םישכימ ארוא דש ןשור חבצ ןוָג רנַתפג

 רב בש ףצנו דיבאוכ בש צג את ןושמשו

 אר והאב ודו רהש הזאורד יאה הגנל התסאוכ
 שוד רבו .דָנַָכ דנב תשפ אב אר אהנָא התפר
 לבאקמ רד הכ יהוכ הלק רַב התשארג רוכ
 הכ רש עקאו ןָא זַא דעבו : דרב תסַא ןורְבָח
 הָלִלְד שמְסַא הכ קרש הדאו רב אר ינז
 ךזנ ןאיניטסלפ ןארורסו : תשאר ימ תפוד דוב
 רד התֿפרֿפ ארוא דנתSֿנ ארו הדמָא רַב וא
 תסַא זיג הָנ רד ׁשַמיטַט תק הכ ןכ תפאי

 התסב ארוא את םייִא בלא וא רַב הנוגנו
156 



 זנק ומ ןארואד רפס אי  םיטפוש

 לאקתמ דצו ראוַה אמ וא יכי רַהְו םייאמנ לילד
 יהב הָליִלְר ספ :דאד םיהאוכ ותב הרקנ
 ַתווק הכ יוגב ןמב הכניא אֹנַמַת תפג ןוׁשְמַׁש

 ארת ןאותימ הנוגנו תסַא זיִג הָנ רד ות םיטע

 ארמ רַנַא תפג ארו ןושמש :דומנ לילו תב
 רשאבנ ךשכ הכ הואתו רַת ןאמסיר תּֿפַהְב

 :רש םהאוכ םדרמ ריאס לַּתָמו ףיעצ מ דנֵדנַבְב

 ה הכ הואתו רַת ןאמסיר תפה ןאיִנִטסלֿפ ןארורסו

 ארו ואו דַדרֲא וא ָךַמ דוב .הרשנ .ךשב
 מ ןימכ רד הרגה רד | ךזנ ןאסכו : תב אהנָאְב

 ןאיניטסלפ ןושמש יִא .תפג ארו ואו דנדוב ימ
 תכיסגב אראה ןאמסיר האגנַא דנדמא ות רב

 דרוכ רב ׁשתֶאְב הכ ןאתכ ןאמסיר הכנאנג

 : דשנ תפאי רד שתווק אַרֶהְל דוש התכיסג

 ןמְב הדרכ אָזְַתְסִא ךניא תפג ןּושְמָשב הָליֵלְדּו
 הגב הכ הדב רַבֿכ ארמ ןָאְלַא םַפ יתפג גורר

 אֹרַמ רגַא תפג אריו וא :תסב ןאות ארת זיג

 ראכ גיה אהנָא אב הכ הזאת יאח באנט אב
 ריאפ לתָמו ף'יעַצ דנדנַבְב תפָא הרשנ הררכ

 הזאת יאה באנט הָליִלְדו :רׁש םהאוכ ןאדרמ

 ןושמש יא תג בו תסָב אהנָא אב ארוא התפר
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 ומ ןארואד רפס אי םימפוש חנק

 רַד הרָגח רֶד ןאפכו דַדַמא ות רב ןאיִניִטְסלֿפ
 יאה וזאב זא אר אהנַא האגנַא דנדוב ימ ןימכ

 את תפג ןֹוׁשְמׁשב הָלי לדו + : תכיסנַב ךנ לֵתָמ דוב ג
 וגב ארמ יתפג גורד הדומנ אוהָתְמַא אֹרַמ לאחב
 תֿפַה רַנַא תפג ארו וא יושימ התסב יג הגב הכ

 אהנא ספ : יפאבב ראת אב ארמ ָךכ יוסיג די

 ןושמש יִא תפג ארו תסב םיאק ךימב אר

 ראדיב באוכ וא האגנָא דנדמָא ות רב ןאיניִטסלֿפ
 : דָנָכ רַב אר ראת םהו גאסנ ךֶרונ ךימ םה הרש

 יראדימ תסוד ארמ הכ ייוגימ הנונֶנ תפג אריו ואו וט

 הבתרמ הס ןיא תסינ ןמ אב ות לד הכנָא לאחו
 תווק הכ ידאדנ רֵבַכ אֹרַמ הדומנ אֹוהָתְסֲא ארמ

 רַה ארו וא ןוגְ) + תסַא זיִג הָנ רד ות םיטע וט

 חאחלַא ארואו תכאפ ימ זנאע דוכ ןאנֿכסְב זר
 הָנ רַה : רש ימ גנת תֶומב את שנאָגו דומנ ימ ז

 תפג הדרכ ןאיב וא יארב תשאד דוכ לד רד
 הכ אריז תפא הדמאינ ןמ כ רב הָרתסא הכ

 רגַאו םא הדש ריִזָנ אדכ יארב םרדאמ ַחֵחַר זא

 ףיעצו תפר דהאוכ ןמ וַא םתווק םוש הדישארת

 הָליִלְד ןוִג ספ :דש םהאוכ ןאמדרמ ךיאס לתָמְו =
 ןאיב וא יארב דוב ׁשֵלָד רד הָננֲא רַה הכ ריד
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 זט ןארואד רפס אי םיטפוש

 אר ןאיניִטְסַלְּפ ןארורסו  דאתסֶרפ תפַא  הדרַכ
 רד הָנרַה אריז דיאיב העפַד ןיא תֿפנ הדיבַלמ

 ןארורכ האגנָא תסַא התפג ארמ תשאד לֶד
 דו ְתסַדְב אר דקנו דנדמָא וא ְךזַנ ןאיניטסְלפ
 הדינאבאוכ דוב יאה ונאז רַב ארואו + דנדרוא
 דישארַת אר שרכ יוסיג תֿפַהו דיבלט אר יסכ

 וא זַא שתווקו דרַכ עורש וא ןדומנ לילדְב ספ
 רנְדַמָא ות רַב ןאיִניִמְסְֿפ ןושמש יא תפגו : תפרב
 רַתשיּפ לֶּתֶמ תפג הרש ראדיב באוכ זַא האננָא
 וא אמא םנאשפא ימ אר רדונ התפר ןוריב

 : תסא הדש רוד וא וא דנואדכ הכ תסנאדנ

 דנדנכ אר שנאמשְנ התֿפַרְנ ארוא ןאיניטְסְלֿפ ספ
 דנַתסב ןיִננְרְב יאה ריִננוְב הדרוָא הָתְעב ארואו
 דעב ׁשֵרַכ יומו + דרַכ ימ סאתסַדר ןאדנז ךדו

 : דומנ ערש ןרש דנלבב זאב ןדישארת א
 ימיטע ינאברק את דנרש עמג ןאיניטְסְלַּפ ןארורסו
 דניאמנ םזַו דננארדגב ןֹוגָד דוכ יארכ יארְב

 תפַרְב אר ןֹוׁשמׁש אמ ןמשד אמ יאדכ דנתפג אריז

 דנדיד ארוא קל ןונו :תסַא הדומנ םילפת אמ
 יאדפ דנתפנ אריז דנדומנ דינמת אר דוכ יאדכ
 דרַכ באֹרַכ אראמ ןימז הכ אראמ ןַמשד אמ
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 ומ ןארואד רפס אי םיטפוש םק

 םילסת אמ תסדב תׁשֹכ אראמ ֹוַא  יראיסבו
 דנתפג דש ראש ןאשיא לד ןוװ :תסַא הרומנ הכ

 ספ דנכ יזאב אמ יארֶב את דינאוכב אר ןישְמָש

 יואב ןאשיא יארְב הדרוָא ןאדנז וא אר ןושמש

 : דנתשאד אפ רב אהנותס ןאיִמ רד ארואו דרכ ימ

 תפג תפָרְגימ ארוא תסד הכ ירספ הב ןושָמָשו וכ

 רב הנאכ הכ יאה ןותס את ראדג או ארמ

 הָיְִת אהנָא רַב הדומנ סמל תפא םיאק אהנָא
 עימנו דוב רפ ןאנזו ןאדרמ זַא הנאכו + םיאמנ מ

 ראזָה הֹפְב בירקו דנדוב ןֶא רד ןאיניטסְלפ ןארורס

 אשאמַת אר ןושָמש יזאב םאב תשפ רב ןזו דרמ

 הדומנ אעדֶתְסֶא דנוארכ וַא ןושמשו :  דנררכ ימ חכ

 ארכ יאו רָוָא דאיִב ארמ הָּוהְי דנואדכ יִא תֿפג

 םאקַתְנָא ָךָי את הדְב תווק ארַמ טקפ הבָתרמ ןיא

 ןושמשו :םֵׁשֵבְב ןאיניטסלפ וא דוכ שנ וד יארְב טכ

 דוב םִיאק אהנָא רַב הנאכ הכ אר ןאיִמ ןותס וד

 דוכ ףְג ַתֹפדְּב אר ירנידו תסאר ָתסדְב אר יכי

 תֿפג .ןושְמשו : רומָנ הָיֹכַת אהנַא רַב התפרג ל
 הנאב הרש םכ רוז אבו םרימב ןאיניִטְסְלֿפ הארמַה

 דנדוב ןָא רַד הכ יקלכ ימאמת רבו ןארורפ רב
 זַא תשכ דוכ תֹומ רד הכ ינאגררמ ספ ראתפא
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 אסק זי | זט ןארואד רפס אי םיטפוש

 רַת דאיִז דוב התשכ שייגֶרְנז רד הכ ינאגדרמ
 אל ןאדנאכ ימאמתו שנארדארב האגנַא : דנדוב

 הדרוַא ארואו דנתשאדרב ארוא הדמַא שָרדִּפ

 לּואָתְשָעּו הְָרצ ןאיִמ רד חֹונָמ שדר רק רד
 : דרַכ ירואד לֶאְרָשי רַב לאפ תסיב ואְו דנְדְרַכ ןפד

 זי באב

 א ּוהְיָכִמ הכ דוב יצבש םיִרְפֶא ןאתפהוכ או
 ג ךַו ראזַה ןֶא תפג דוכ רדאמבו : תשאד םאנ

 רַֹו רש התֿפָרְג ות וַא הכ יהָרֹנ לאקְתַמ רצ

 זינ ןמ יאה שֹוג רו ידרכ תנעל ןָא האב
 ארנָא ןמ תסַא ןמ דונ הרקנ ןָא ךניא יתפג ןכס

 תַכְרַב ארָמ ספ דנוארכ תפג שרדאמ םֶתְפִרִ
 ג אר חרקנ .לאקַתַמ רצ ךו ראה ןָא םפ : דה
 אר הרקנ ןיא תפג שרדאמו דומְג דר שרדאמב
 לכלֶאָב םרְפַּפ ָתְַנְב דוכ תפר וַא דנואדכ אב
 לאתַמָתו הדישארַת לאתִמָת את םנכ ימ כו
 ותב ארנָא ןַאלַא םַפ דש התכאפ יִהְרְש התכיר
 ד דר דוב ךדאמב אר הרקנ ןוו :םהדימ זאב
 ארנָא התֿפְרְג הרקנ לאקתַמ תסיוד שרדאמ דומנ
 לאמה הדישארַת לאתמַת וא הכ דאד ירד
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 זי ןארואד רפס אי םיטפוש בסק

 : דוב הָכיִמ ַהנאכ רד אהנַאו תכאס יהְרש התכיר

 תכאפ םיִפְרִתו דוֿפָאו תשאד ןאיארכ ָהנאכ הָכיִמְו ה

 ןהאכ את דומְנ ץיצכת אר דוכ ןארַסַפ זַא יב
 יהאשדאפ לֵאָרְׂשִי רד םאיִא ןָא רדו :דשְב וא

 רַמָא ימ דנספ שרטנ רד הָננֶא סַב רַהֹו דובנ
 הליבק זַא הָדוהְי םֶהָל תיֵּב זַא ינאוװ :דרַב ימיו
 אואמ אָגנָא רד הכ דוב ןאואל וַאו הוה

 םֶחָל תיִּב וַא ינעָי דוכ ךהש וַא ץנש ןָאו :ריֹוג ח

 אואמ דבאיב הכ אנ רה את רש הנאור הָדּוהְ

 ָהְנאכב םִיַרֿפֲא ןאתסָהֹוכְב דרכ ימ ריס ןוגו .דניזג

 יִהרַמֲא אגכ זַא תַפֹג ארוא הָכיִמֹו :דיסר הָביִמ ט

 תיִּב וַא םתסַה ואל ןמ תֿפג ו אונ רד וא
 םנאיב הכ יאנג רַה את םורמו הָרְוהְי םֶחְל

 ןכאפ ןמ ָךזנ תפג ארוא הַכיִמ :םניֹמ אוָאַמ י
 לאס רַה ארת ןמו שאב ןהאכו רַדָפ םיארבו יש
 ימ שאעמו סאבל תסד ךַו הרקנ לאקהָמ הד

 יצאר יואל ןָאו : רש לַכאד ואל ןָא ספ םַהְד א
 וא ךונ ןאוג ןַאו דוש ןכאס וא אב הכ רש

 אר יואל ןָא הָביִמְו :דוב שנארספ זַא יכי לתָמ ב
 ָהְנאכ רו רש וא ןהאכ ןאוג ןָאו דומנ ןייצכת

 הכ םַתֹסְנא ןָאְלַא תפג הַכיִמו :דוב ימ הָכיִמ ג
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 חי ,ז ןארואד רפס אי םיטפוש

 ואל אריז דֹומְנ דהאוכ ןאפַחֶא ןמְב דנוארכ
 : םראד דוכ ןָהאכ אר

 הי אב

 דובְנ יהאשְדאּפ לֵאְרְׂשִי רד םאיָא ןָא רו
 דוכ תָנוכפ יאֹרְב יִכְלַמ ןֶד טבס אה ור ןָא רדו
 ךלמ זר ןָא רַד את ארז דנַררַכ ימ בל
 הריסֶרנ ןאשיאָב לֵאָרְִׂי טאבסַא ןאיִמ רד ןאשיא
 זא רֿפנ גנפ שיוכ הְליבק וַא ןֶר ןארספו :דוב

 הַעְרַצ וא דנדֹוב יֹגְנְנ ןאדרמ הכ - דוב תעאמנ

 ןחַפַתו יסוסאָג אר ןימז את דנדאתסֶרפ לֹואֲתְׁשִא
 ץחפת אר ןימו דֹױורְב רנתפג ןאׁשיאָבו דניאמנ

 גסק

 ןנ

 . הָביִמ ַהָנאבְב םִיְרְפִא ןאתסהוכְב ןאשיא ספ דינכ

 ןאשיא ןונו = : דנַתפְִנ לֶַמ אָננָא רד הרַמָא
 אר ואל אונ .ןאוָא .דנדיסר הָכיִמ הנאכ ד
 תפיכ דנַתֿפג ארוא התשנ רַב אְננָאבו רנָתְאנש
 ןאכמ ןיא רו תפָא הדרוָא אָנניאָב ארת הכ
 ןאשיאב וא :יראד הָנ אגניא רַדו ינכ ימ הָנ

 תסַא הדומְנ ראתפר ןאנְנו ןיִנָג ןמ אב הָכיִמ תפג
 ארו :םַא הרש וא ןהאכ התפר רינַא ארמו
 יהאר איִא םינאדְב את ןכ לָאופ אדב וא דנַתֿפנ
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 חי ןארואד רפס אי םיטפוש דסק

 ןהאכ :דוב דַהאוכ רי םױר ימ ןַא רד הב
 אמש הנ יהאר דורְב יתמאלסב תפג .ןאשיאב
 דרמ נפ ןָא ספ : תפא דנואדכ ךוטנמ דיובימ

 רד הכ אר יקלֿכו דנַריסְר שיל הב הדש הנאור
 ןאינודיצ סרבו תיִנָמִא רד הכ דנדיד דנדוב ןא

 ןימז ןָא רו דנדוב ןכאס תנְמַאו ןאנימטָא רד
 וַאו דנאפְר תיִיְדַא הכ דובנ יראֹדַתְקַא בחאצ

 :דנתשאדנ ראכ יפכ אב הדוב רוד ןאינודיצ

 דנְדַמָא לּואָתְשָאְו הָעְרַצב דוכ ןאררארב ךזנ םפ ה
 :ריראד רַבַבהְג דנתפג ןאשיאָב ןאשיא ןארַדארבו

 אריז םירוַא םונה ןאשיא רַבו םיזיכ רב דנתפג ט

 בוכ ראיסְב ךניא הכ םיא הדיד אר ןימז הכ

 דיזרומ ילהאכ ספ דיתסה שומאכ אמׁשו תסַא
 ףרצת רד אר ןימװ דױׁש .לבאד התפר הכלב
 ריהאוכ ןאמטמ םֹוקְב דיש לכאד ןוו : דירוַא
 תסדב ארנָא ארכו תסַא עיסו ראיסב ןימזו ריסר
 הָנ רה וא הכ תסא יאג ןַאו תסַא הדאד אמש

 רפנ רַצ שש ספ :רראדנ יקאב תסַא ןאהָנ רד אי

 אָננֲא וא גנָג תאלָאְב הרש חלסמ ןֶד הליבק זַא
 רבו = + דנרש הנאור לֹואָתְׁשֲאו הָעְרַצ זַא ינעי ב

 דנו ודרא הָרּוהְי רד םיִרֲעְי תיק רד הדַמָא
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 הסק חי ןארואד רֿפס אי םיטפוש

 ימ ןַד ַהנַחַמ אר ןאכמ ןָא ורמָא את אּדָהְל
 יי וַאו :תסַא םיִרֲעַי תירק תשפ רד ךניאו דננאוכ

 הַכיִמ ָהְנאֹבב התשדֹג םִיִרֿפֲא ןאתסָהוכב | אננֲא
 די ןימְז יוסאנג יארְב הכ רַפנ ןנפ ןאו : דנדיסר

 באטכ אר דוכ ןארדארְב דנדוב התפר של
 הנאכ ןיא רד הכ  רינאדימ איא .דנתפג הדרכ

 ְלאֹתְמַתו .הרישארַת לאתמַתו םיִפְרִתו דוֿפַא אה
 הָג הכ דינכ רכֿפ ןָאְלֶא ספ תסַה הרש התכיר
 ומ ןאוָג הנאכב התשנ רַב .ופנָאָב ספ : רינכב ריאב
 ארוא יִתַמאֹלַכ הדמַא הָביִמ הנאכב ינעו יואל
 ומ הרש חלסמ ךרמ רצ שש ןָאו : דנדיפרפ
 ַהנַהְד רד דנדוב ןֶד ןארספ וא הכ גְנְג תאלָאב
 יהב רֿפנ גנַפ ןאו : דנדוב הדאתסיא הואורר
 אָננֲאב הדַמֲא רַב דנדוב התפר ןימְז יִסוסאָג יארְב

 םיִפָרְתו דּוּפַאו הדישארת לאתָמַתו דנרש לָבאד
 אב ןהאכו דנַתֿפְרג אר הרש התכיר לאמת
 הנר גנְג תאלָאב הרש חלַסמ ָךרַמ רצ שש ןָא
 ח ָהנאכב אהנַא ןונו :דוב הדאתסיא הזאורד
 דוֿפַאו הדיִׁשארַה לאתַמַת רנרש לֿכאד  הָכיִמ
 ןהאכ דרג אר הרש התיר לאמו יפרו
 ש דנתפג ב ןאשיא + דינכ ימ הָנ תפג ןאשיאב
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 חי ןארואד רפס אי םיטפוש וסק

 ראדגב תנאהְד רַב אר תסד הרש שומאכ

 שאב ןָהאֹכו רדפ אמ יארְב הדַמָא אמ הארמהו

 ךי הנאכ ןהאכ הכ תסַא רַתְהְב תָיאֹרַב םאדכ

 לֶאָרְׂשִ רד .יהליבקו יטבס ןהאכ אי ישאב ץבש
 םיפרתו .דופָאו תשג דאש והאכ לד ספ : יש כ

 םֹוכ ןאיִמ רד התֿפְרג אר הדישארַת לאתמַתו

 דנרש הנאור הרש הנותמ ספ + רש לכאד אנ
 דוכ יור שיפ אר באבסַאו ישאומו לאֿפטַאו

 רוד הַכיִמ ָהנאכ וַא ןאשיא ןוו :דנדאד רארק בכ

 ָהָנאֹכ ףארטַא יאה הנאכ רד הכ ינאדרַמ דנדש

 בקאעת אר ןֶד יֵנְב הרש עמג דנדוב הָביִמ

 ור ןאשיאו דנַדז אדצ אר ןֶד יִנָבו : דנדומְנ כ

 הרש הנ ארת .דנָתְ הָכִמ הב הדינאדרג רַב

 תפג וא :יהְדמֲא תֶיעָמְג ןיא אב הכ תסַא די

 התפר התֿפְרְנ ןָהאכ אב םַתכאֹפ הכ ארמ ןאיאדכ

 הנוגָנ ספ תסא יקאב זיִנ הָנ רגר ארמו דיא

 ןארסַפו :תפא הרש הָג ארת הכ דייוגימ ןמב הב

 הדינש אמ ןאיִמ רד ות ןאוַא דנתֿפג ארוא ןֶד

 םוה אמש רַב וכ דנת ןאדרמ אדאבמ דשנ
 הנאֿכ להַא יאה ןאָנ אב אר דוֿכ ןאָו דנא

 שיפ אר דוכ ָהאר ןֵד .יִנָבו : יזאס .ךאלַה תֶא וכ
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 זסק חי ןארואד רפס אי םיטפוש

 יוק וא וַא ןאשיא הכ דיד הָכיִמ ןוָנֹו דנַתפרַג

 : תשגנ רב דוכ הנאכב הרינאדרג ור דנַא רַת

 מ הכ אר ינָהאכו דוב התכאס הָכיִמ הָננֲא ןאשיאו

 הכ ימֹוק רב שיל הב התשאר רַב תשאר
 אר ןאשיאו דנדמָא רַב דנדוב ןָאמְטמו םארָא

 : דנדינאזוס שָתֶאְב אר רהש התשכ רישמש םדב

 דוב רוד ןודיצ וַא הכ אריז דובנ יהָדְננאהָר

 רהש ןָאו דובָנ יהְלָמאעמ יסָכ אב אר ןאשיאו
 דוב עקאו תסַא בוחר תיִב ָךמ הכ ידאו רד

 : דנרש ןכאס ןַא רד הדרכ אנב אר רהש ספ

 טכ לֵאָרְׂשִי יארב הכ ןֶד דוכ ָךַַּפ ָםפָאְב אר רהשו
 לבק רהַׁש םסָא אמא דנדימאנ ןֶד רש הדיאו

 ל הדישארַת לאתמת ןא ןֵד ינו + רוב של ןאוַא

 ןּב םשרג ןָּב ןֶתָנוהְיו דנדרַכ בִצַנ דוכ יאֹרְב אר

 ןימז להַא ןרש ריסַא ןור את שָנארֶסּפו הָשנְמ
 אל הדישארת לאתַמַת ספ : דנדובימ ןֶד .יִנָּב הנהכ

 הכ יאהזור ימאמַת דוב התכאס הכ אר הָכיִמ

 בצָנ וכ יארְב דוב הלָש רד ארכ הא
 : דנרומנ

U ה 

167 



 טי = ןארואד רפס אי םיטפוש הסק

 םי- באב

 לֶאְרְשי רד יהאשראפ הכ םאיַא ןַא רדו א

 ןכאפ םיִרֿפָא ןאתפהוכ תשפ רד יואל ךהמ דובנ
 דוכ יארְב א הָרּוהְי םֶחְל תיִּב וַא .יזינכו דוב

 וא היחבו אנז וא 'רב- שנכו == דוב התפר ב

 הָדּוהְי םֶחְל תיִּב רד שרפ ָךנאֿבְב וא ךנ

 : דָנאמַב האמ ראהָנ תדמ אְגנָא רו תפר
 את תפר וא בקע וא התסאכ רַב שרהושו

 דַרָוֶא ואב דוב שיפ הדינאדרנ רַב אר של

 ןז ןַאו דוב וא ָהארמח אלא ודה אב ימאלגו
 נַכ ךדפ ןוָו דרב דוכ דפ ָהנאכב ארוא

 רדפו :רש ראש שַתאקאלמ וא דיד ארוא

 ספ תשאד האגנ ארוא זנכ ךדפ ינעי שנ
 הדומנ בנו לכַאו דומנ ףלות ו ךונ הר הס
 ָחבצ ןוִג םראהָנ ור רַו = + דנדרב רַב אַננֲא
 דוש הנאור את תסאכרב וא דנרש ראדיב רוז

 לד הכ תפג רוכ ךאמאד הב זנכ ךרפ אמָא

 ןָא זַא דעו הד תוקת ןאנ ָהָמְקְלַב אר דוכ
 הנ ה אב וה רה ספ :דיִש הנאור ו

 תפג דרמ ןֶא אב זינָכ רדפו דנרישונו דנדרוב
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 טי ןארואד רפס אי םיטפוש

 ראש תַלְדו ןאמב אר בָשְמָא הדרכ תקפאומ

 הנאור את תסאכ רב דרמ ןֶא ןונו :דַשאב

 רגיד בׁשֹו ךֹומָנ חאהְלֲא ארוא שנז רדפו דש

 רַב .דוז חבצ םִגנֲפ ור רדו :דָנאמ אָגנָא רַד

 דוכ לד תפג זינַכ ךַרֶּפ וש הנאור את תפאכ
 דיאמנ ריֵכֲאַת ור לאוז אתו אֹמְנ תות אר

 טסק

 ז

 ח

 מ זינכ אב ץיכש ןָא ןוו : דנדרוכ וד רה ןאשיאו

 ררפ דש הנאור את תפאכ רַב דוכ םאלנו
 ךידזנ ר ןָאְלַא תפג ארוא ְןיִנְכ ךרפ ינעו שנז
 םאמת ור ךניא דינאמְב אר בש דוש ימ בורגְב

 דאש תלדו ןאמב אר בש אנא רד דש ימ

 רש דיחאוכ הנאור ןאדאדמאב אדרפו רָשאב

 י לובק דרַמ ןָא אמא :דיסר יהאוכ דוכ ַהַמיֿבו
 התסאכ רַב ספ דנאמְב אר בש הכ ררכנ

 רשאב םִילׁשּרְי הכ םּובָי לבאקמבו רש הנאור
 הארמה שזינכו הרש ןאלאפ אלא ודו דיר

 ךירזנ דנדיסר םובי ךונ ןאשיא ןוװ : דוב +

 ןיאבו איב תפג דוֿכ יאקַא הב םאלג דוב בוב

 רַמְב ןַא רד אר בש התשנ רַב ןאיִסובי ךהש

 הכ ברג ְךהַשְב תפג ארו  שיאקא : םירב

 מנ רַב .רשאבנ ןָא רד לֶאְרְשִי נב א ידָחַא
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 טי ןארואד רפס אי םיטפוש עק

 דוכ םאלגְבו :םירדגב הָעְבּג הב הכלב םידדנ *
 הָעְבִג הב ינעי אה אָנ ןיא זַא יִכָיְבו איב תפג

 :םינאמְב אר בש ןַא רדו םיושָב ךידזנ הָמְר אי

 הכ הָעְבִג זנו דנַתֿפרְב התשדג אְננֲא וַא ספ די

 בורג ןאשיא רב באתֿפָא תסַא ןמנּב ןֶא א

 הָעְבְג הב את דנתשנ רב ףרט ןָאְב ספ :דרכ ומ

 ואְו דנַרְב רַפְב ןָא רד אר בש הרש לֿכאד
 רובנ יסכ אֹמַא תַׁשנ רהש ַהְגוכ רד דַמָא רד

 : דַהְד לנמו רֶרַבְב דוכ הָנאבב אר ןאשיא הכ
 הערֶזמ וַא דוכ ךאכ וַא בש רד ריפ ידרמ ךניאו וט

 הדוב םִיָרֿפֲא ןאתסהוכ וַא ץכש ןיאו דַמָא ימ

 ןַא ןאמדרמ אמַא דוב הדיג אואְמ הַעְבִּג רד

 ןץיכש התכאדנַא רַטָנ ואו :דנדוב יִנְמיִנִב ןאכמ זי
 ריפ ךרמ ןַאֹו דיד רהש ָהְגוכ רד אר ירֿפאסמ

 תפג ארו וא :יַאימ אָנכ זַאו יורימ אָנכ תפג =

 ןאתסַהוכ רט ןָאְב הָדֹוהְי םֶחָל תיִב וַא אמ
 תיִב הבו םַתסַה אנא וַא אריז םיורימ םִיְרְפֶא

 ָהְנאֹכ םזאע ןָאְלַאו םדוב התפר הֶרּוה םחל
 ימָנ וכ הָנאכב אֹרַמ םַכ גיהו םתפַה דנואדכ

 אמ יאה גאלא תַהְנְב ףלעו האכ דינו :רַרזָפ שי
 ימאלגו ות ןינְכו ןמ יארב םַה בארשו ןאנו תפה
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 טי ןארואד רפס אי םיטפוש

 ָגאיִתְחֶאְו דשאב ימ תסַא תנאגדנב הארמה הכ

 ות רַב יתמאלס תפג ריפ ךרמ ןא : תסינ יזיגב
 בש אמא תסא ןמ רַב ות ָתאָנאח ימאמת דאב

 דוכ ַהְנאכב ארוא ספ :רבמ רַסְב הָגוכ רד אר

 אר דו אה יאפו דאר ךארו אה גאלאָב הדרב
 רוכ יאה לד ןוװ + דנדישונו דנדרוכ התסש
 ינעו רהש ןאמדרמ ךניא דנַדרַכ ימ ראש אר

 הטאחַא אר הנאכ לַעיִלְב יֵנְב ץאכשא יֵצֲעַב
 הנאכ ךחאצ ריפ ָךרַמ ןָאְב הדז אר רדו דנדרכ

 ָהְנאכב הכ אר דרמ ןָא דנַהֿג הדרַכ באטַכ

 ארוא את הֹואיִב ןוריב תא הרש לפאד ות
 ןאשיא ךונ הנאכ בחאצ דרַמ ןָאו : םיפאנָשְב

 םנארדארב יא יִנ תפג ןאשיאָב הרַמָא ןוריב

 לָכאד ןמ ָהְנאכב דרמ ןיא הכנוג דיזרנמ תרארש
 ךניא :רדיאמנמ אר תשָז למע ןיא תסַא הרש
 ךזנ אר ןאשיא דרמ ןיא ןינְו ןמ הרכאב רתכד

 התכאס לילד אר ןאשיאו םֶרּוא ימ ןוריב אמש
 דינכב .ןאשיאב דִיִא דנספ אמש רמנ רד הננָא

 : דינכמ אר תשז ךאכ ןיא דרמ ןיא אב ןכיל

 דנונְׁשַב ארוא הכ דנתפאוכנ ןאמדרמ ןַא אמא

 ןאשיא ָךזנ התפְרִנ אר דוכ ןינכ ץיכש ןַא ספ
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 את בש ימאמתו דנתכאנש ארואו דוא ןוריב

 רנַפ עולט רו דנדרַכ ימ תַמְצַע יב ארוא חבצ
 הבצ הְדיפפ רד ןז ןאו :דנדרַכ אהְר ארוא

 ןַא רד שיאקַא הכ ןיכַׁש ןֶא ָהנאכ ָךדֶב הרַמָא

 הבצ תקו רדו :רש ןשור את ראתפא דוב

 דוכ ָהארְב את דַמָא ןוריב התפאכ רַב שיאקָא

 תפדו הדאתפא הנאכ רד רזנ שזינָכ ךניאו דֹורְב

 רַב תפג אריו ואו : דוב הנאתסַא רַב שיאה

 ןַא ספ דאדנ באוג יפכ אמָא םֹוַרְב את זינ

 התסאכ רבו תשארג דוכ אלא רב ארוא דרמ

 ידראכ דיפְר דוכ ָהְנאכב ןוָנו : תפר דוכ ןאכמב

 ארוא אֹצֲעַא התפֶרְג אר דוכ ןינכו תשאד רב

 רד אר אהנָאו דרַכ םיפקָת העטק הדזאודְב

 ןיא הכ .רהו : ראתסרפ לֵאָרְׂשִי דודח יִמאמְת
 זא לֵאָרְִׂי יב הכ יװר זא תֿפנ ריד אר
 לֹתַמ למ זורמָא את דנא הדַמָא ןוריב םִיַרצַמ
 לֹמַאַה ןָא רד ספ תסַא הרשנ הדידו הדרַכ ןיא
 : דייאמנ םכח הדרכ תרשמו דינכ

 כ 'באב

 לתמ תעאמנו דנדמָא ןוריב לֶאָרְׂשִי יֵנְב עימנו

 ןימז להא אב עַבָש רַאּב את ןָד זַא דחאו ץבש
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 ב ןארורסו : דנרש עמְג הָפְצַמ רד דנואדכ זנ רַעְלּ

 רצ ראהג נע לֵאָרְׂשִי טאבסַא עימנו םֹוק םאמת

 ארכ םֹוק תעאמג רד הדאיפ ןז רישמש ךרמ ראה
 לֵאָרְׂשִי יִנָב הכ דנרינש ןַמָיִנּב יֵנְבו : דנַרוב רצאח
 דנתפג לאְרְש ינו דנַא הדמָא רַב הַפצמ רַד
 ד ןָא :תסַא הדש הנוגָנ תשז למ ןיא הכ דייג
 באונ רד דוב הלותקמ ןז רחוש הכ יואל ךרמ
 ןאזַא הכ הָעְבּג הב רוכ ןינְכ אב ןמ תֿפנ

 :םירב רַכְב אר בש את םידַמָא שאב ןמנְב
 ה רד אר הנאֿכ התפאכ רב ןמ רַב הַעְבִּג להַאו

 דנתסאוכ ארמו דנַדרַכ הטאחא ןמ ךרג בש

 : דרמב הכ דנרומנ לילד ארמ זנו דנשכב
 ו םֶדְרַב העטק העטק ארוא התפר אר .דוכ זנבו

 םדאתפרפ לֵאָרְׂשִי ךלמ תיאלו יִמאמְת רד ארואו
 : דנדומנ -לאְרש רד תׁשו חיבק ראכ הב אריז

 ז תרשמו םַכֹח לֵאָרְִׂי יגְב יא אמש עימג ןאה
 ח םוק םאמת האגנָא + דירואיב אָגניא אר דוב

 םאדכ יה דנַתֿפג התסאכ רב דַחאְו ץכש לֶתָמ

 וַא םארכ גיהו תפר םיהאוכנ דוכ הַמיכ אמ זא

 מ יראכ לאחו :תשנ םיהאוכנ רב דוב הנאכב אמ
 ָבַסַתְב הכ תסַא ןיא דרַכ םיהאוכ הָעְבּג הב הב
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 דצו רצ וא רֿפנ הדו :םייֵא רַב ןַא רב הָעְרְק

 ימאמת א ראוַה הד וַא ראהו ראה א
 םוק יאֹרְב הקודָא את םירינְב לֵאָרְׂשִי מאבסַא
 אב דֹנַסַרְב יִנֵמֵנִב הָעְבַג הב וג אתו דנרוָאיִב
 לֵאְְׂשִי רד הכ יתחאבק המה קֿפאומ ןאשיא

 ןאררמ מג ספ : דניאמְנ ראתפר דנַא הדומנ אי

 בי

 ני

 רָחאְו ץבש למ הרש עמג רהש רב לֵאָרשי
 רד דנג יצאבשא לֶאְרְשי טאנסַאו : דנרש רַחֵתֹמ
 הָג ןיא .דנתפג הדאתסְרפ ןמָיְנִב טבס ימאמת

 הרש עקאו אמש ןאיִמ רד הכ תפָא יתָרארָש
 רד הכ אר לַעָיְלַב ןאדרמ ןָא ןָאלַא ספ + תפָא
 לתְקָב אר אהנָא א רייאמנ םלפַת דנַתַה הָעְבנ
 אֹמַא םינכ רוד לֵאָרְׂשִי א אר יִדֵנו םינאסר

 יִנְב דוכ ןארדארב ןַכפ הכ דנַתסאוכנ ןאינמִיִנְב

 ואה רהש וא ןמַנב ינו :דנׁשַב אר לֶאָרְׂשִי רי

 ומ

 אב התפר ןוריב את דנרש עמג הַעְבּג הב רוכ

 ןָא רד מב נב ואו: דנאמָנ גג לארי יי
 רהש וא ןז רישמש ךרמ ראזָה ששו תסיב זור

 הכ הָעְבּג ןאנכאס וַא רג דש הדיד ןאס אה

 ואו : דש הדיד ןאס הדיזג רב רפנ רַצ תפַה וט

 הדיזגרב תסד ףג רֿפנ רצ תפה הורג ןיא םאמת
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 ְגנַכְב אר ומ אהנַא זַא יכי רַה הכ רנרש

 זי ןאדרַמ זַאו : דנדרב ימְנ אטו רנדי ןכאלֿפ
 ךרמ ראֹוַה רצ ראהָנ ןאיִנַמנְב יאס 2
 ןאדרמ אהניא ָעמג הכ רש הריד ןאס ןז רישמש
 לָאזתיִּב הב חתפאפ רַב לאְרשי יֵנְבּו : דנרוב יג
 תסיכ דנתפג התסאוכ תרושִמ ארכ וַאו דנתפר
 ןמונב יִנָב אב ןדומְנ גְנְג יארְב אמ זַא "אלוַא חב
 ינו : דיֵא רב לא הָדּוהְי תפג דנואדכ דָא רב
 רֶעלְג ְךֵכאֹרַב רַד התפאב רַב ןאדאדמאב לאְרְשי
 כ את :דנַתפר ןוריב לֵאָרְׂשִי ןאדרמו : דנָרְז ודרא
 רבארב לֵאָרְׂשִי ןאדרמו דנאמנ גְנְנ ןאיִנָמָיִנִב אב
 אכ ןַמְינְב יֵנְבֹו :דנדרכ יארַא ףַצ הָעְבִּג רַד ןאשיא

 ודו תסיב ור ןָא רַד הדמָא ןוריב הָעְבִּג א
 ; דנֶררַכ ךאלה ןימְז רב אר לֵאָרְִׂי זַא רפנ ראזַה
 התכאס לד יוק אר דוכ לֵאָרְׂשִי ןאדרמ ינעי םוק

 ור הכ ינאכמ רד דנדומְנ יארֶא ףצ רניד ראב

 מ רב לֵאָרְׂשִי יֵנְּו :דנדוב הררב יארָא ףצ לוא
 וַאו דנדרַכ היִרְג םאש את דנואדכ ָךוצחְב הדַמָא

 רניד ךאב איִא דנתפג התסאכ תכְׁשַמ דנואדכ

 ןמנְב יֵנְב וכ ןארַדארַב אב את םיִׁשְב ךידמ
 רב ןאשיא הלבאקמב תפג רנוארפ םִיאמנ גְנג
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 כ ןארואד רפס אי םיטפוש ועק

 ינב הלבאקמב םווד ר רד לֵאָרְִׂי ֵנְבו :דיֵא דב

 םווד ור רד ןאיִנַמְנִו : דנדמָא שיפ ןיַמינְב הכ

 ראב הדש  ןוריב העְבִּג וא ןאשיא הָלבאקמב
 רב אר לֵאָרֹשִי יִנְב וא רֿפנ ראוַה הדנה רנד
 ןז רשמש אהנא עימג הכ דנתכאכ ךאלה ןימז

 ימאמת ינעי לֵאָרְׂשִי יִנָב ימאמת האננָא : דנדוב וכ

 הדרכ הָיְרו דנתֿפר לֶאתיִּב הב הדַמֲא רב םוק
 זר ןָאו .דנדומנ ףקות דנואדכ ךוצהְב אָגנָא רד
 ינתכוס יאה ינאברק ; התשאד החור םאש את אר

 : דנדינאררג דנואדכ ךוצהְב יתמאלס היאבלו
 תֹובאֵתְו דנתסאוכ תרָושמ דנואדכ וַא לֵאָרׂשִי ינו

 פָחְנַפְ + דוב אָננֲא רד אה זר ןָא אדכ ָךהַע הנ

 ןָא שיפ אה זר ןָא רד ןֹהֲהאְרַּב רעלֲאב
 סור ןוריב רניד ךאב איִא .דנתפגו דוב הדאתסיא
 תסד אי םנכ גְנְג ןַמינְב יִנַב דוכ ןארדארב אבו

 אדרפ הכ אריז יא רב תפג דנואדכ םכאד רב

 לֵאָרׂשִי ספ + דומָנ םַהאֹכ םילפַת ות דב ארוא טכ

 לֵאָרְׂשִי ינו :דנתכאס ןימכ הָעְבַּג ףרט רה רד ל
 דנדַמָא רב ןמנב :יִנב הלבאקמב םֹוַס ור רד
 ;דנרומנ יארַא ףצ הָעְבִּג רכארְב רד קבאס למ

 רהש א הדַמָא ןוריב םוק הלבאקמב ןמנב יִנָבו אל
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 אה האר רד םוק ןתשכו ןרז הָבֹו דנרש הדישכ
 הָעְבְג וסב ירנידו לֵא תיֵב וסב אהנָא וַא יִכָי הכ
 רֿפנ יס ךדקבו דנררכ עורש קבאס ְלּתָמ דֵוָר ימ
 בל ןמַנב נבו : דנרש התשכ ארהַצ רד לֵאָרשִי זַא

 םזהנמ אמ ׁשיפ קבאס לֵתָמ ןאשיא הכ דנתפג

 את םיזירגְב דנַתֿג לאָרְׂשִי יֵנְב אֹמַא דנוש
 ל ימאמתו : םישכְב אה הארב רהש וַא אר ןאשיא

 רד התסאכ רַב דוכ ןאכמ וַא לֵאָרְׂשִי ןאדרמ
 אה hd דנֶדומְנ יארָא ףצ רַמּת לעב

 דל האמ א הדיזגרב ררמ ראזה הדו ; דנתסג

 דש תַבָס גנו דנַדמָא הָעְבַּג ְךבאֹרְב רד לֶאְרְשי
 הדיסר ןאשיא רַב אלב הכ דנתסנאד ימנ ןאשיאו
 הל בולגמ לֵאָרְׂשִי ךוצהב אר ןמינְב דנואדכו : תסַא
 ראזָה גנו תפיב זר ןָא רַד לֵאָרׂשִי יִנָבּו תכאס
 עימָג הכ דנַתֹכאפ ךאלַה ןמינְב זא אר רֿפנ רצ ךיו
 ול הכ דנדיד ןִמינְב יִנָבו :דנדוב ןז רישמש ןאשיא

 הב לֶאְרְשש ןאררמ הכ אריז דנַא התפאי תסבש

 ראַמָתְעַא הכנוג דנדוב הראד אג ןָאינמנב
 הדנאשְנ הָעְבִג ךארַמַאְב הכינימכ רב .דנתשאד
 ול הָעְבּג רב הדומנ ליִנְעַת ןאגדְננכ ןימכו : דנדוב

 הדנכארפ אר דוכ .ןאגדננכ ןימַכו דנדרוַא םונה
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 כ ןארואר רפס אי םיטפוש העק

 : דנדז רישמש הדב אר רהש םאמת התכאס

 יתמאלע ןאגַדְננכ ןימכו לֶאְרְשִי ןאדרַמ ןאיִמ רו חל
 דנלב ראיסב דוד םכארַת הכ רש הדאר רארק

 לֶאְרְשי ןאדרמ ןוָנ ספ + דנזארפא רב רהש זַא טל
 דנדרכ עורש ןאינמָינב דנדינאדרג ור : גְנְג ר

 לֶאְרְשָי ןאדרמ וא רֿפנ יס בירק ןתשכו ןדוב
 זא לװַא גג לֶהַמ ןאשיא 'אניקי דךנַתֿפנ ארז

 םָכאֹרַת ןא וגו :דנַא התפאי תסָבש אמ ךוצה מ
 ןאנמנְב תפרג ןרש דנלב רהׁש וַא דוד ןותס
 וסב רהש םאמת ךניאו דֹנַתסרַגְנ דוכ בקע זַא

 רַב לֶאָרׂשִי נבו + דור ימ אלאב דודָב ןאמסָא אמ
 הכ דנריד אריז דנרש ןאשירפ ןאְיָנמנְו דנתשנ

 רוצה וַא ספ :תסַא הדיסר ןאשיא רב אלַב במ

 אֹמַא דנדינאדרנ ור ארחצ הארב לֵאָרְׂשִי ןאדרמ
 רהש וא הכ ינאנָאו תֿפְרו רַד אר ןאשיא גנ

 ; דנתכאפ ךאלַה ןאימ רַד אר ןאשיא דנרמָא ןוריב
 אר ןאשיא הדרכ הטאחא אר ןאִנמִינִב ספ גמ

 הָעְבְּג לבאקמ רַד הָחּנְמ רו דנדומְנ בקאעת
 : דנֶדְרַכ לאמיאפ אר ןאשיא באתפַא ץולט וסב

 ןאדרמ ןאשיא ָעימג הכ ןמיִנְב זא רפנ ראזָה הָדְגַהְו דמ

 יוסב התשנ רב ןאשיאו : דנדאתפא דנדוב יִנְנֶג המ

 זַא רַפנ ראזה גנפו דנתְכירגב ןומר הרכצ את ארחצ
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 ןאשיאו רנדרכ ךאלַה אה האר רסְב אר ןאשיא

 א רַפנ ראזָה וד הדרַכ בקאעֶת םעֶדְּג את אר

 ומ רַד הכ ינאסכ עימג ספ :דנתשכ אר ןאשיא

 ראזה גנֿפו תסיב דנדאתפא ןֶמיִנֶב וא ור ןא

 ןאדרמ אהנָא עימג הכ דנדוב ןז רישמש ררמ

 זמ יוסב התשנ רַב רֿפנ דצ שש אמָא :דנדוב יגנג

 ָהרַכצ רַדֹו דנדרַכ רארפ ןומר הרַכְצְב ןאבאיב

 המ רב לֵאָרְׂשִי ןאדרמו :דנדנאמב האמ ראהְג ןֹומְר
 רישמש םדב אר ןאשיא התשנ רב  ןאָיְנִמיִנַב

 הָנ רהו םיאהְו רהש להַא םאמת ינעַי דנתשב

 הכ אר יאה רהש ַהָמַה ןינֶנמִהו דנתפאי הכ אר

 : דנדינאזוס שָתֶאב דנדיפר אהנַאְב

 אכ באב

 א הדרוכ םסק הּפְצִמ רַד לֵאָרְׂשִי ןאדרמ
 הב אר דוכ ָךַתֹד אמ וא ידֲחַא הכ דנַתֿפג
 כ הרַמָא לֵא-תיַּב הב טקו + דהַדַנ ינוב ןאָיְנמנְב
 ןאוָאו דנתסָשְנ םאש את ארכ ָךוצהְב אָננֲא רד
 : דנתסירגב ראז ראז הדר דנלב אר רו
 גרד אנ ןיא לֵאָרְׂשִי יאדכ | הָוהי יִא דנתֿפװ
 מבס ךַי הרמָא הכ תא הדש עקאו לָאָרׂש
 ד כ תר ןָא :אדרֿפ רו :דוֶש םכ לֵאָרְׂשִי זַא
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 אכ ןארואד רפס אי םיטפוש

 דנדרכ אנב אָגְנָא רד יַבְרִמ התסאכ רב ידוזב

 ; דנדינארדנ יתמאלס חיאבדו יֹנַתֿכופ יאה ינאברקו
 טאבפַא יִמאמְת זַא תסיכ דנַתפג לֵאָרׂשִי ינו
 הרמאינ רב דנואדכ ךנ תַעאמְג רד הכ לָארׂש
 רַה הכ דנדוב התפג הדרוכ תככ פס אריז תסַא
 התשכ התבלא דיאינ הָּפַצִמ הב דנואדב ךוצחְב הכ
 ןמיִנַב רופ ךדארְב הראברד לֵאָרְׂשי יִנְבּו :רוש
 לֵאָרְׂשִי וא טבס ךי זורמָא דנַתֿפנ הרש ןאמישפ
 רד ןאשיא היקב יארב : תסָא הרש ץעטקנמ

 דנוארכב אמ הכ אריז םינכ הָנ ןאנז ָהְראֹב
 ןאשיאָב דוכ ןארתכד וַא הכ םיא הדרוכ םַפק

 טאבסַא וַא ךי םאדכ דנַתפגו : םיהָרַנ יב
 הָּפִצַמ הב רנואר ָךוֹצחְב הכ תא לֶאְרְשי
 ורראב יסכ דָעְלְג ׁשֵבָי וַא ךנאו תַא הדמאינ

 הררמש םוק ןוָג אריז + דוב הדמאינ תעאמגו

 רד ידָחַא רֶעלִג שבָי ןאנכאס וַא ךניא .דנרש

 זא רֿפנ ראזָה הדזאוד תעאמג ספ :דובנ אְננֲא

 oa הדאתפרפ אָגנָאב אר םוק ןיִרַת עאְנש

 * ןאנכאפו = דיִוָרְב דנַתֿפג הדרכ רמַא אר
 :רוׁשְב רישמש םֵדְב לאֿפטַאו ןאנז אב אר דָעְלְּ
 אר ידרַמ רַה הכ תסַא ןיא דינכב דיאב הֶגנָאו
 ְךאלַה רשאב הדיבאוכ דרַמ אב הכ אר ינז רַהו
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 כי דַצ ראהָג דָעְלִּג שבי ןאנכאס ןאיִמ רו : דינכ
 ידרמו הדיבאוכנ ירוכד אב הכ הרכאב רתכל
 ודראב אר ןאשיאו דנתפאי דנדוב התכאנשנ אר

 : דנררוָא תסַא ןאעֶנַכ ןימז רד הכ חלש רד

 הרכצ רד הכ ןמינְב ינְ ךזנ תעאמג יִמאמתו

 תועד חלצב אר ןאשיא הדאתסרֿפ דנדוב ןומר
 דנתשנ רב ןאָנַמַנב תה ןָא רו :רנדרכ
 הדנז רֶעְלִג שבָי ןאז וא הכ אר ינאֹרַתֹכֹר

 ואבו דנדאד ןאשיאב דנדוב התשאד האגְנ

 וט ןַמָיִנַב יארְב םוקו :דרכנ תיאּפְכ אר ןאשיא

 לֵאָרׂשִי טאבפַא רד דנואדכ אריז דנרש ןאמישפ
 מ תעאמג ךיאשמו |: דוב הדרכ אריפ קאקש

 ןאגדנאמ יקאב ַתהָגב ןאז האב רד דנתֿפנ
 הרש עָטקנמ ןַמָיְנְב וַא ןאנז הכנוג םיֹנכ הג

 ײןאגָֿפאי תאגנ תהְנב יתארימ דנַתֿפװ + דנא
 וִחַמ לֵאָרְִׂי וַא יטכ את רשאב ריאב ןמינְב
 הי ינַזְב ןאשיאָב אר דוכ ןאֹרַתְכד אמ אמא : רושנ

 הדרוכ םסק לֵאָבׂשִי ינְב אריז דאד םינאות ימנ
 ןַמֵנְב הב ינז הכ יפכ דאב ןּועְלַמ דנַא התֿפנ
 טי הכ הלש רה לאס רַה ךעא רנתפת : דהד
 הכ יהאר קרשמ ףרטבו לָאתיִּב לאמש למב
 יבונ) תמסבו דנר.ימ םֶכַׁש הב לֵאתיַּב זַא
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 אכ ןארואד רפס אי םיטפוש

 : רשאב ימ דנואדכ יאֹרְב יִדיַע תסַא הנובל

 דיורב דנתפג הדומרפ רמַא אר ןמינְב ינְב ספ

 האגנו :דישאב ןימכ רַד אה ןאתסַנאת רַד אנ

 בכ

 1 ב

 הכ

 את דניֲא ןוריב הלָש ןארתָבד רגַא ךניאו  רינכ
 ןאתפכאת זַא האגנַא דננכ ןיקר ןאגרננכ ץקר אב

 דוכ ןז םכ רַה הלש ןארתכד זַאו .ריִיַא רד אה
 ןארכפ ןוגו : דרב - ןמָנב ןימזְמ הדובר אר

 דננב תיאכׁש אמ ָךזנ הרמַא .ןאשיא ןארדארַבו

 אמ ךמאכב אר ןאשיא תַֿפג םיהאוכ ןאשיאב

 רד אר שנו םכ רַה יאֹרְב אמ הכנוג דיִׁשֹכבְב

 ןאשיאָב אר אהנָא אמשו םיתשאדנ האג גנג
 ןמָינב יֵנְב ספ :דישאב ימ םֶרֹנמ ןָאְלַא ריראדנ

 רב אר ןאנז .ןאגרננכ ץקר זַאו רנַדרַכ ןיג

 אֹמְנְב אר ןאשיאו דנַתֿפְרְו דוכ הְראמש בסַח

 אראה רהש התשג רב דוכ ָךֶלַמַבו דנתֿפר הדב

 ןַא רו : רנרש ןכאכ אהנַא רו דנדרכ אנב

 הליבקבו רוב ַמֵסְב סכ רַה לֵאָרְִׂי יֵנְב תקו

 ךְלמב סכ ַה אָננֲא זַאו דנרש הנאור ד
 לֶאְרְשי רד םאיִא ןָא רו :דנַתֹֿפַר ןוריב דוֿכ

 שרטנ רד הָגנֲא סכרַהו דובנ יהאשדאפ

 :דרַכ ימ רַמָא ימ דנספ



 לאומש לווא באתכ

 א באב

 א ןאתפהוכ ֹוַא םיפוצ םִיַתַמְר וא דוב יִדְרַמו

 אהיִלֲאְַּב .םָחריְּ הָנְכלֲא הכ יִמָפמ םִיִרפָא
 ב ןז וד ואְו : דוב יִתְרַפֶא ואי ףּוצְדְּב והתְדּב

 דוב הַנֹנְפ ירניד םֶסָאָו הנח יכיַתְסֶא תשאד

 דאלוא אר הַנַח ןכיל תשאר דאלוא הנו
 ג ןדומנ תדאבע יארב לאס רַה רֶרֹמ ןָאו :רובנ
 ְךהַׁש וַא תּואָבְצ הֹוהְי יארב ןדינארדנ ינאברקו

 רספ וד חנו יִנָפֲו דַמָא ימ הלַׁש הב רו
 ד יור ןונו :דנדוב אננֲא רד .דנואדכ ןאנָהאכ יִלֵע
 דוב ןוב .רינארדגימ ינאבדק הָנְָלֶא הב המָאימ
 אה תמסק דוֿכ ןארתכרו ןארספ הַמַהֹו הַננ
 ה דאדימ ףעאצמ ָתמסְק הָנַח הב אמַאו : ראדימ
 הָנ רנַא תשאדימ תפוד אר הֵּנַת הכ אריז
 ו ארוא יו ֹוַהְו :דוב הסב ארוא תַהַר דנואדכ

 'א .קוספ הָנֶׁשַה שאר לווַא ור הרטפה
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 א לאומש לווא באתכ רפק
 ךאנמשכ ארו הכ ידַהְב רינאגנרימ תכַס זינ

 : רוב התסב ארוא ַםֵַחַר דנואדכ הכנוג תכאסימ

 הָנַח ןוג הכ דשימ עקאו לאֹכְב לאס ןיִננמַהו
 דינאגנבימ ארוא ןינָנמַה הָננְפ דמָאימ אדכ ָהְנאֿבב

 הָנְקְלֶא שרהושו + ררוכימנ יזיִג הדומנ הרג ואו ח

 ירוכימנ ארגו ינאיִרְג אֹרְנ הָנֲח יִא תפגימ אר
 הד זַא ות יארב ןמ איִא תסַא ןיגמג ארֶג תַלֵר

 :םתסינ רַתָהַב רספ
 הלש רד ןאשיא ןרומנ ברשו לכַא וַא דעבו
 ךמ דוב יוכ רב .ןָתאכ לע תֶסאֹֿכרַב הָנַ
 יִבְלְתַב ואָו :דוב התסְשְנ אדב לכיה רד ינותס
 : תסיִרְגְב ראז ראו דרַכ אעד דנוארכ ךזנ ןאג

 לא יֿפ רגַא תֹואָבְצ הָוהְי יא תפג הדרכ רדנו א
 דאב ארמ הדרכ רט דוכ ןינכ תַביצֹמְב עקאו
 ךאלוא הדרכנ שומארַפ אר דוֿכ ךזנכו ירא

 ימאמת ארוא יאמרפ אטע דוכ ןינָבְב ירונר

 רב גיתו דאד םהאוכ דֶנוארַכְב שרמע םאיִא

 ךוצהב אר דוכ יאעד ןונו + דַמָא דַהאובָנ שס גי

 הטחאלמ ארוא ןקד ילַע דאר לוט  דנואדב
 שואה בֵלְו תפגימ ןכס רוב לֶר רַד הָּנַחו :ררַכ י

 ילֲעַו דשימנ הדינש שֹואוָו דוב ךְרחַתמ טקפ
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 הפק א לאומש לווא באתכ
 יי תַפג ארָיו יִלֶע ספ :תסַא תסַמ הכ דרב ןאמג
 רוד דוכ זַא אר תַבארש יושימ תסמ יִכְב את

 ומ ןז הכלב םִיאקָא יִנ תפג .באוג רד הָנַמו : ןכ
 הדישוננ תארָכְסֹמו בארשו םַתֹסַה חור התסכָש
 התכיר דנואדכ ָךוצהְב אר דוכ ןאָג הכלב םַא
 וט ראמָשַמ לָעיִלָב ןארתכד זַא אר .דוכ ןינָכ :םַא
 לאחב את דוכ יגדיגנרו םג יִתְראיז א הכ אריז

 זי ורב .יתמאלסְב תפג באג רד יִלֲע : םַתֿפנמ
 בלש וא זָא הכ אר יתַלֲאְפַמ לֵאָרְׂשִי יאדכו
 חי תרפנ רד תזינכ תפ5 :דיאמרֿפ אטַע ארת ידומנ
 שיפ אר דוב האר ןז ןָא ספ דָבאי תאפתְלֶא
 טי ןאשיאו :דובנ ורשרת רנידו דרוכימו תֿפרג

 תדאבע דנואדכ ָךוצהְב התסאכרַב ןאדאדמאב

 דִנְדַמָא הָמֵר הב שיוָכ ָהנאֿבב התשגרבו דנדרכ
 ארוא דנואדכו תבאנָשְב אר הָּנַה דוכ ןז הָנָקלֶאּ

 כ הלמאח הֵּנַח םאיִא ךורמ וַא דעַבו :רֶרוָא דאי
 אריז דאהַנ םאנ לֶאּומש ארואו דיאז ירכפ הרש
 אב שרהושו : םדומנ לאס דנואדכ וַא ארוא תפג
 את תפר שַא הנאֿכ להַא יִמאֹמַת אב הָנְקְלֶא
 דנואדכ ָךנ אר דוב ו הנאילאס ינאברק
 ככ דוכ ךַהּשְב הכ אריז תפרנ הֵּנְַו : דנארדגב
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 א לאומש לווא באתכ

 דושַנ התשאד זאב ריש וַא רַסַּפ את דוב התפנ

 ךוצחְבו דוא םהאוכ ארוא האננַא םִיִא ימנ

 :הנאמ דחאוכ "אמיאד אָננֲא הרש רַצאח דנואדכ

 דנמפ תרטנ רד הָגְנֲא תפג ארו הָנְקְלֶא שרהש

 ןאמב ריש וַא שנתשאד זאב תקו את ןכְב דיִא

 ספ ךיאמנ ראֹותְפא אר דוכ םאלַב דנוארב ןכיל
 ַא דוכ ךַפֶּפ ןתשאר זאב תקו אתו דנאמ ןז ןא

 ריש וַא ארוא ןונו : דאדימ ריש ארוא ריש

 הֿפיִא ךיו ואנג הס אב אר דוב התשאד זאב

 ָהְנאַכְב הדרָוָא דוכ אב בארש ךשמ ךו דרָא

 : רוב וכ רספ ןָאְו דינאסר לש רד דנואדב
 : דנדְרוא ילָע ךונ אר רסַפו דנדומנ חבר אר ןאגו הכ

 הדנז תַנאָג םִיאקָא יִא םנכימ ץרע ת5ג ּהַּנַהְו וב

 אגניא רַד הכ םַתְסַה ןז ןָא ןמ םִיאקָא יִא דאב

 :םדומנ תַלֶאְסִמ דנוארכ ֹוַא הדאתסיא ות ךונ

 ָתְלֶאְסַמ .דנוארכו םדומנ תַלֶאְסַמ רַכָפ ןיא :!ארב וכ
 אטע ןמְב םדוב הדומנ בלט וא וא הכ אמ

 ףקו דנואדכ יארַב ארוא זינ ןמו :תסַא הדומרֿפ חנ

 דנואדכ ףקנ דשאב הדנז הכ ימאיִא םאמת םדומנ

 תדאבע אר דנואדכ אָגנָא רד ספ דוב דהאוכ

 : דנרומנ
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 ב לאומש לווא באתכ

 ב באב

 דנואדכ רד ןמ לֶר ' תפג הדומנ אעד הנח

 רב דנואדכ רד ןמ ךאשו '  דיאמנימ דג

 עיפו םנאנמשד רַב םנאהַהַו * הרש התשארֿפַא

 ןאמדאש ות תאָגְנ רד הכ אריז * תסַא הדידרנ

 רג ארז ' תסינ ירק .הָוהְי לֶתָמ + םתפה
 יהָרכַצ אמ יאדכ .לתָמו * תסינ יסכ ות זַא

 רורגו * דַײוגמ רגיד זימָא רבַכַת ןאנכס : תסינ

 יאדכ הָוהְי ארז * דָושנ רדאצ אמש ןאהד א

 :רשִמ הריס לאמעא ואו * תֹסַא םאלע
 הכ ינאנָאו * תפָא התסַבש אר ןאראבְג ןאמַכ

 ריס :רש התסב תֹֹוקְב אהנָא ךמכ דנדיזגלימ

 ' דנתכאס ריִנֲא ןאנ יארב אר ןתשיוב .ןאגרש

 ' .דנתפאי  תַחארַתְסֶא דנדוב הנֶסרג הכינאסכו

 ' תפָא הדיאז  דנזרפ תֿפַה ראזאנ ןז הכלב
 :הדידרנ ןובְז תשאד ראיסב  ךאל)א הכנָא
 קרפ :רבקְב רנכימ הדנװ דנארימימ דנואדכ

 דואסימ ריקֿפ דננאדכ : דנאזכימ רַבְו דרוָאימ

 : דואסימ דנכבו דֹנכימ תספ ' דנאדרגמ ינו
 אר ןיכסמו * דזוארֿפַאמ רב ךאכ וא אר ריקפ
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 ב לאומש לװא באתכ

 אב אר ןאשיא את י דכאדימ רב הלבְומ וַא

 לאלג יסרכ תְראו אר ןאשיאו * דנאשנב ןארימַא
 דנוארכ ןַאזַא ןימז יאה ןֹותַכ הכ אריז * דנאדרג

 הדומנ ראֹותְסא אהנָא רַב אר ןוכסמ עברו תא
 טופחמ אר דוכ ןיסדקמ יאה יאפ : תסַא

 שומאכ תַמְלֹפ רד ; ןארירש אֹמַא * דראדימ

 בלאג דוכ תֹוקְב ןאסנַא הכ אריז רש דנַהאוב
 המצאכמ דנואדכ אב הכ ינאנַא :דַמֲא דַהאֹובנ

 א ןאשיא רב וא ' רש דנהאוכ התסנש דננכ

 יאצקַא דנואדכ * דאתסרַפ דהאוכ הקעאצ ןאמסַא

 דוכ ָהאשדאפבו דומנ דהאוכ ירואד אר ןימז

 דנלב אר דוכ יסמ ךאשו רישכב דַהאוכ תק
 : רינאדרנ .דהאוכ
 רספ ןָאו תֹּפַר הָמָר הב דוכ ָהגאֿבב הֶנְקְלֶא ספ
 : דומנימ תַמָדֹכ אר דנואדכ ןהאכ יִלֲע רוצה
 אר דנואדכו דנדוב לֶעיִלְב ינב זַא יִלֲע ןארספו
 דוב ןיא םֹוק אב ןאנַהאכ תדאעו : דנתכאנשנ

 תשוג הכימאגנה דינארדגימ ינאברק יסכ ןוָג הכ

 הנאדנד הס לאגָנָנ אב ןהאכ םדאב רשימ התכפ
 לָגְרמ אי .הואתב ארנָאו : דַמָאיִמ דוכ תסד רד
 רב לאגננ הָנַֹה הרב ורפ ליתאפ אי גד אי
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 ב לאומש לווא באתכ

 ןיננמהו תפרגימ דוכ יארב ארנַא ןהאכ רֶרוָאימ

 דנַרַמָאימ הלשב אָגנֲא רַד הכ לאש ימאמַת אב
 היפ ןרינאוס זַא לבק זינו :דנדומנימ ראתֿפר
 דינאררגימ ינאברק הכ יסַכְב הדַמַא ןהאכ םדאכ

 הדב ןַהאכ יארב באבכ | ָתַהְגְב תשוג תפגימ

 הכלב רַכיגמנ ות זַא  התָבפ ַתׁשג אריז

 לא אר היפ תפגימ יִוָב דרמ ןָאו : םאכ
 דוכ אב דַהאוכימ תַלְד הָנֹרַה דַעַבּו דננאזוסב
 אלַאו הדב ןָאְלֶא הכלב יִנ תפנמ וא רגב
 ךוצחְב ןאנאוג ןַא ַהאֹנג ספ :םכיגמ רוב

 ןאמדְרמ הכ אריז דוב םיטע ראיסב דנואדב

 : דָנְתְשארימ הורכמ אר דנואדכ יאיאדה

 דרכימ תַמרַכ דאדכ ךוצחב לֶאּומש אמא
 ןאתכ ךופיא שָרָמַכ רבו דוב ךְנוכ ספ ואו

 ךנוכ ַהֵבְג יו יארב שכדאמו :דוב התסב

 דֶרוָאיִמ דוכ הארמַה לאסב לאס ארנַאו תכאסימ
 את דַמָאימ רַב דוב רהוש אב הכ ימאגנַה

 הָנְקְלֲא .ילעו + דננארדגב אר הנאילאס ינאברק
 א ארת דנואדכ תפג הדאד תכרב אר שנזו

 יהדאד דנואדכ הב הכ יתיראע ץועב ןז ןיא

 דנואדכו : דנתפר רוכ ןאכַמְב ספ ךַהָדְב דאלוא
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 ב לאומש לווא באתכ צק
 הס הרש הלמאח ואו דומנ דקפת הָנַח א
 ךוצחְּב לֵאֹומַׁש רספ ןָא) דַײאז רַתֹכד ודו רספ
 : דרכימ מנ דנוארכ

 שנארספ הָנרַהְו דוב הרש הדרוכ לאס ראיסב ילעו בכ
 הכניאו דינשימ דנדומנימ למע .לֶאְרשי ימאמת אב
 עאמַתְנֶא המיכ רד ָךמ הכ ינאנז אב הנוגג

 תפג ןאשיאָב ספ : דנדיבאוכימ דנדרכימ תַמדֿכ גכ

 רב ְלאמְעַא הכ אריז דינכימ אה ראב ןינג ארֶנ
 ןינָנ : םונשימ םוק ןיא יִמאמַת וַא אר אמש רב

 בוכ םננשימ הכ ירַבַכ ארז םָנארַפּפ יִא דינכַמ
 :דיׁשאבימ דנואדכ םוק האנג תַעאב אמש תסינ

 ירואד ארוא ארכ רַזְרַו האנג יצכש רב יצכש רגַא הכ

 האנג דנואדכ רַב יצכש רגא אמא דרכ דהאוכ

 אמא * דיאמנ תעאפש יו יארב הכ תסיכ דזרנ

 רנוארכ אריז דנַרינׁשַנ אר דוֿכ ררפ ןכס ןאשיא
 רסַפ ןָאו : דזאפ ךאלַה אר ןאשיא הכ תסאוכ וב

 םַהָו רנוארכ ךונ םַהָו תפאי ימ מנ לֶאּומש
 : רשימ הרידנספ ןאמדרמ ךזנ

 דנוארכ תֿפג וב הדַמָא ילע ךזנ יארכ ךרמו
 תֵרְדְפ ןאדנאכ רב אר דוכ איִא דיוגימ ןינג

 ןוערפ הנאכ רד רִצַמ רד ןאשיא הכ ימאגנה
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 ב לאומש לװא באתכ
 עימְג וא ארוא איִאו : םתכאסנ רַהאט דנדוב

 הדוב ןמ ןָהאכ את םַדיְֹנ רַב לֵאָרְׂשִי טאבסַא
.. 

 ןמ ְךוצחְבו דנאסְב רוכבו דִיִאיִב ןמ הבדמ ךזנ

 ינב .ןישְתָא יאיאדה עיִמְג איִאו דשופב ךופיא

 אֹרְנ ספ : םרישְכַבִנ תַרֵדַפ ןאדנאכב אר לֵאָרׂשִ

 דוכ ןֵכסַמ רד הכ ארמ יאיאדַהְו אה ינאברק

 אר דוכ ןארספו דינכימ לאמיאפ םדומרֿפ רמַא
 אר ןתשיוכ את יראדימ םרתחמ ןמ וא הדאיז

 . :( | לארשי ןמ  םוק יאיאדה עימג ןירַת וכינ א

 ריוגימ לֵאָרׂשִי יארכ הוה ןירב אנַב + יזאס הברֿפ
 תכדפ ןאדנאכו ות ןאדנאכ הכ םתפג התבלַא
 ןכיל דומנ .רנהאוכ ךולפ דאב את ןמ רוצהְב

 ינאנָא אריז ןמ זַא אשאח דיוגימ דנוארכ ןָאלַא
 דומנ םהאוכ םירכת דניאמנ םירכת ארמ הכ אר

 דנהאוכ ראוכ דנראמש ריִקַה ארַמ הכ ינאַכו

 יוזאבו ארת יוזאב הכ דיִאימ ימאיַא ךניא : דש

 ידרמ הכ דומנ םהאוכ עטק אר תרדפ ןאדנאכ

 סמ = יגְנַתו + דושנ תֿפאי ות ָהְנאכ רד ריפ

 לֵאָרְׂשִי אב הכ יִנאֹפְחֶא רַה רַד דיד יהאוכ ארַמ
 "אדבַא ות ָהנאכ רד ריפ ידרמו רש דהאוכ

 א הכ ות ןאסכ זַא אר יצנשו : דוב רהאוכנ

191 

 אצק

 חכ

 טכ

 א 5

 בל

 נל



 בצק

5 

 41 ל

 ה

 - ל

 א

 ג | ב לאומש לווא באתכ
 ָםשֶנ ןדיהאכ יארַב םיאמנימנ עטק רוכ ָחַבְרַמ

 הנאכ תירד עימגו דוב רהאוכ תַלְד ןדינאגנרו ות
 ות יארב ןיאו :דרמ דָנַהאֹוכ ינאוָג רד ות

 סָחָניִפּו יִנָּפַח תַרכפ וד רַב הכ רשאב תַמאלַע

 זר ךי רד ןאשיא יוד רַה הכ דושימ עקאו

 אפ רב דוכ ַתַהְגְב ינימַא ןהאכו :דרמ .דנהאוכ

 ראתפר ןמ ןאנו לד קפאומ הכ תשאד םהאוכ

 אנַב יִמָבחַתְסִמ ַהֵנאֹכ וא יארַבו דומנ דהא
 ךולפ התסופ ןמ ַחיִׁשָמ ךוצֹהַו דרכ םהאוכ

 רד הכרה הכ רש דַהאֹוכ עקאוו :דומנ דַהאוב

 תְַנָּב וא ָךמ הדַמָא דנאמ יקאב ות ָהנאַכ
 דומנ רַהאֹכ םיטעַת ינאנ  ץרקו הרקנ הראפ
 ףואטו וַא ייְב ארמ הכניא אֹנַמַת תֿפנ דַהאכ
 :םֵרֹכְב ןאנ ָהַמָקִל את ראדגב תנאהכ

 ג באב

 אר דנואדכ יִלָע ךוצחְב לֶאּומָש רכפ או
 דננאדכ ָםאלַכ אה ר ןַא רדו דומנימ תַמְדַכ

 רו + דשימנ ףושכמ | איאּורו דוב | רדאנ
 שיאג רד יִלָע וג הכ דש עקאו ןאמז א
 הרומנ ןרש ראת ןאנַא שנאמשנו דוב הדיבאוכ
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 גצק ג לאומש לווא באתכ
 ג הדשנ שומאכ זונה אדכ ארגו :דיד תסנאותימנ

 אדכ תובאת הכְיאְג דנואדכ לכיַה רד לֶאּומְׁש
 ד ואו דנאוכ אר לֵאֹומְׁש דנואדכ : דיבאומימ דוב
 ה ךניא תפנ התפאתש יִלֲע ךונ ספ + ךיַבְל תֿפג
 םדנאוכנ תפג וא ידְנאוכ ארמ אריז םרצאח

 ו דנואדכו : דיבאוכ התשנרב ואו באֹוכְב התשנרב

 התסאכרב לֶאּומְׁו לֵאּומְׁש יִא דנאוכ רניד ראב
 ארמ אריז םֶרְצאח ךניא תֿפג הדַמֲא יִלֲע דנ
 התשנרב םדנאוכנ ארת םרספ יִא תפג וא ידנאוכ
 ז תבאנש ימנ װנַה אר דנוארכ לֶאּומָשו : באוְב

 הרשנ כמ וא רַב לאח את דנוארכ םאלכו
 חםוס ראב אר לֵאמַׁש ואב דנוארכו : דוב
 ךניא תפג הדמָא יִלֲע ָךנ התפאכרב ואו דנא
 דומהֿפ יִלֲע האננָא ידְנאֹכ ארַמ אריז םרַאאה
 ט לָאּומָשב יִלֲעַו :תסַא הדנאוכ אר רַפָּפ הָוהְי הב
 יִא וגב .דַנאובְב ארת ראו .באוכבו ןרב תפנ
 ספ דונשימ ות ַהָדנב הכ אריז אמרפב דנואדכ

 י דנואדכו :דיבאוכ .דוכ יאָנ רד התפר לֶאומש
 דָנאוכ שיפ יאה העפר לֶתָמו דאתסיאָב הדמָא
 ארז אמרֿפְב תפג לֶאּומש לַאומש יא לָאּומְש יא
 אי תפג לֶאומשב דנואדכו = : דונשימ ות הדנב הכ
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 ג לאומש לווא באתכ רצק
 יאה שוג הכ םנכימ לֵאָרְׂשִי רַד יראב ןמ ךניא

 ור ןא רד :דאד דהאוכ אדצ דנׁשַב הכרה בי
 אֹרְנֲא וא רַב םַתֹפנ יע ָהנאכ ָהְראב רד הָנֹרַה
 םהאוכ םאָננַאְב הדומנ עורשו תשאד םַהאֹוב

 ַהנאֹכ רב ןמ הכ םדאד רבכ ואָב אריז : דינאסר גי

 יהאנג ָבְבָסְב דומנ םהאוכ ירואד דֵבֲאְב את וא

 תַנעל דוכ רב שנארספ הכנונ דנארימ הב
 ןירב אנב :דומננ ענמ אר ןאשיא ואו דנדרוא די

 האנג הכ םדרוכ םסק יִלֲע ןאדנאֿב יארַב
 הראפכ רַבָאְב את הָיַדַהו ינאברקְב ילֲע ןאדנאנ

 רדְו היבאוכ חבצ את לָאּומשו : רש רַהאוכנ וט
 דיִפרַת לֶאּומְׁשּו דרכ זאב אר דנואדכ ָהְנאּכ יאה

 אמא :דהר עאלַטָא איִאר וַא אר יִלָע / הכ ט

 ' לָאּומׁש םֶרְסַפ יִא תפג הדנאוכ אר לָאּומש יִלְ
 ותב הכ תסַא ינַֿככ הָנ תפג :ְךיִבל תֿפג ואז

 אב אדכ ראדמ יפכמ ןמ זַא ארנַא תסַא התפג

 רֶנַא דיאמנ למע ןיא זַא הדאיִז הכלב ןינָג ות

 יפכָמ ןמ וַא יוִג תסַא התפג ֹותְב הָננָא רַה זַא

 וא יאֹרַב אר יג המה לֵאמׁש ספ :יראד ח
 תפג ואו תשאדנ יפכמ ןאוַא יזיִו דרכ ןאיב

 דִיִא דנַספ וא רטנ רד הָננֲא תסַא דנואדכ
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 הצק ד,נ לאומש לװא באתכ
 טו אב דנחכו דשמ גרב לֵאמׁש :דֹנכְב
 ןימז רב שנאנכס וא יכי הכ תשאדגימנו דובימ

 כ עַבש רַאָב את ןֶּר וַא לֵארְׂשִי ימאמַתו : דַתֿפיִב
 תסַא הרש רארק רַב לֶאומש הכ דנָתסנאד
 : רשאב דנואדכ איִבַנ את
 אכ ארז רש רַהאֹפ הלש רד רניד ראב דנואדכו
 לאו רב אר דופ הלש רד דנאדכ הכ
 :תכאס רַהאט דנואדכ םאלַכְב

 ד באב

 א לֵאָרׂשִו * ריפר לֵאָרְׂשִי יִמאמַתְב לֶאּומש םאלכו
 בָא מ הדמֲא ןוריב גנג רד םיִתְשלפ לָבאקמב
 :דנדמָא רורפ קָּפַא רד םיִתְׁשְלַו דנרז ודא רז
 ג רנָדרַכ יארָא צ לָאָרשִי לכאקמ רד םיִתְׁשלַפ
 םיִתָשְלַּפ ךוצח א לארי דנַתסַפ רד נג ןוג
 ראזה ראהָנ ךדקְב הכרעמ רדו דנדרוכ תסכש
 ג רָכשְלְב םוק ןוװ = + דנתשכ ןאדימ רה אר רפנ

 זורמָא אֹרְנ דנתפג לֶאְרַשְי .ךיאשמ דנדיפר האג
 ראר תסכְׁש םיִתָשְלִּפ ךוצח וא אראמ דנואדכ
 דוב .ךזנ הלש וַא אר דנאדכ דהע תובאת םפ
 זַא אראמ הדַמֲא אמ ןאיִמ רֶד את םירואיִב
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 ד לאומש לװא באתכ וצק
 הלָשְב םקו =: רהד תאָננ אמ \ ןאנמשד :תסר ד

 הכ אר תּואָבְצ הָוהְא ךהע תובאת הדאתפרֿפ

 דנא אָנֲא וא תסַא ןכאס ןאיִבוהַכ ןאימ ר
 הובאה אב אנא רד סֶחְניִפּו יֵנַפֲח ילֲע ספ ודו

 דנואדכ ךהע תובאת ןוו : דנדוב אדכ ךהע ה
 דנלב יארצ לֶאְרְשְי עימָנ רש לכאד האג רֶבשַלְב
 םיִתְׁשלּפ וגו : רש .לולותמ .ןימז הכ ידַחְב .דנדז ו

 יאדצ ןאוַא ןיא .דנַתפג דנדינש אר אדצ ןאוָא
 רנדימהפ ספ תסיִג ןאיִנארְבַע ודרא רד דנלב

 םיִתְׁשְלו :תסַא הדַמָא ֹודְראָב דנואדכ תובאת הכ ו
 תסַא הדמָא :ודְראָב אדכ דְנַתֿפנ אריז דנדיסרת
 יונ ןונְג ןיא זַא לבק אריז אמ רַב יאו .דנַתפנו

 אראמ הכ תפיכ אמ רב יאו : תסַא הרשנ עקאו ח
 ןימה .רחד יאהְר רוָא רוז ןאיאדכ ןיא .תסד זַא
 ַהֵמַהְב ןאבאיִב רד אר ןאיִרצְמ הכ  רננאיארכ

 ןתשיוב םיִתְׁשְלַפ יִא : דנַתכאס אלתְבֹמ איאלַב ט
 ןאינארְבע אדאבמ רישאב ןאדרַמ הדאד תיוְקַת אר
 יגרנב אר אמש ןאשיא הכנאנג דינכ יגדנב אר

 םיִתְׁשְלּפ ספ :דיֹנכ גנו דיוש ןאדרמ ספ רנדומנ ו
 הָמיִבְּב ךי רַה הדרוכ תַכְׁש לֶארָשַיו דנדרַכ גנג

 רש יגרזב .ראיפב ראתשכו דנדרכ רארפ דוב
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 ד לאומש לווא באתכ

 :דנרש התשכ הדאיפ ראזַה יס לֵאָרְׂשִי זַא
 יִנפַה יִלָע ךספ ודו דש התפְרֶנ אדכ תובאתו
 רכשל זא .יִנִמָיִנַב ידרמו :: רנרש התשכ םֶניִפ
 ךאכו הדיִרָד הָמאְג אב ור ןאמַה רד הדיור
 דש דרו :ןונו =: דַמָא הלׁשְב התכיר ר רב
 בקארמ דוכ ירכ רַב האר ךאֹנַכְב יִלֲע ךניא
 אדכ תובאת :ָהְראב רַד ׁשֵלָד הב אריז התסשנ
 הרש לבאר רהׁשְב דרמ ןָא :ןונו דובימ ברטצמ
 לע וו :דנדז הרענ רהש ימאמה ראד רַבָכ
 המאגנה ןאוַא ןיא תפג דינש אר הרענ ןאוַא

 : דאד רַבֹכ אר יִלֲע התפאתש דרַמ ןָא ספ תסינ
 הרש ראת ׁשנאֿמַׁשְו דוב הלאס תשהו דונ ילעו
 םנַמ תפג ילֲעב דרַמ ןַא ספ : דיד תסָנאֹוַתימנ
 רכשל א זורמָא ןמו הדמָא רַכָשל וא הב
 הנוגְג ראכ םֵרַכְפ יִא תפג םַא הדרכ רארפ

 לֵאָרְִׂי תפג באוָג רד הדנרוָא רבכ ןָאו : תשרג
 יגרזב תסכׁשּו דנדרכ רארֿפ םיִתְׁשְלַּפ ךוצה זַא
 נפה | תַרַסָּפ וד זיו דש עקאו םוכ רד םה

 וו 3 רש התֿפַרְו ארכ תובאתו דנדרמ םֶתְניִפ
 דוכ יסרכ וַא ילע דאד רַבֹכ אדֹכ תוכאת א
 תֹסַכְׁשַב שנדרג הדאתפא תשפב הואורד ױלהפ
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 ה,ד לאומש לװא באתכ הצק
 להו דוב ןיגנסו ריפ ידרמ הכ אריז דדמבו

 וא םורעו : דוב הדרכ ירואד לֶאָרְׂשִי רב לאס ש
 ןוִג דוב ןַהיאְב ךידמו הלַמאה הכ סֶחְנִפ ןז

 שרהְוש רדפ גרמו דנואדכ תובאת ןתפרנ רבכ

 ךרד הכ אריז דיאז הדש םכ רדינש אר שרהושו

 הכ ינאנז שנדרמ תקו רדו : תַפְרְנַב ארוא הֶז כ

 הכ אריז םרָתַמ דנתפג דנרוב הדאתסיא יו דזנ
 : דומָננ אנתֶעֶאו דאדנ באוָג וא אמא ידיאז ר

 א לאלָג תפגו הדאהנ םאנ דֹובַכ יִא אר רַפו אכ
 התֿפְרְנ אדכ תובאת הכנוָג דש ליאז לאש

 ספ :שרַהׂשו שרהש רדפ ָךֶבְְבו דוב הרש בכ
 תובאת הכ אריז רש ליאז לָארׂש א לאלג תֿפג
 :תסַא הרש התפרג אד

 ה באב

 ארנָא התֿפַרְנ אר אדכ תובאת םיִתְשְלִּפ א
 םיִתׁשלַפו :דנַדרוָא .רּודָשַא הב רע ןְבָא אב

 ןּגַד ַהֵנאכְב ארנַא התֿפָרו אר אדכ תובאת

 ןאדאדמאבו :דנַתׁשארג ןֹוּגָד ךידזנ הדרוֲא רד

 רוצהב ןֹוּגַד ךניא דנַתסאכ רַב ןאיִדורְׁשַא ןונ

 אר ןוּגַרֹו דוב הדאתפא ןימזב ור דנואדכ תובאת
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 טצק ה לאומש לװא באתכ
 :דנתשאד אפ רב ׁשיאְג רד ואב התשאד רַב

 ד ךניא דנתסאכ רַב חבצ ןוִג ור ןָא יאדרַֿפ רדו
 הראתפא ןימזב ור דנואדכ תובאת ךוצהב ןּוגְד

 הרש עטק הנאתסָא רַב ׁשַתסד ודו ןֹּגָד רו

 ה ֹוַא :דוב הדנאמ יקאב וא וא טקפ ןוּגַד ןתו

 הנאכ לכאד הכרו ןּוגְר ןאנָהאכ תהג ןיא
 רד ןוגד הָנאתסַא רב זורמא את דושימ גד

 ; דראדגימנ אפ דורָשא

 הרש ןיגנכ רורשא להַא רב דנאדכ תסדו

 רֹורְׁשֲא םה אר ןאשיאו תכאס האבַת אר ןאשיא

 : תכאפ אלַתֹֹמ אה גארכב ארנָא יהאונ םהו
 דנתפג תסַא ןינְג הכ רנדיד דודָשַא ןאדרמ ןוג

 דנאמ דַהאֹוכנ אמ אב לֵאָרׂש יאדב תובאת

 אמ יאדכ רבו אמ רב וא תסד הכ אריז

 ןארורפ עימג הדאתסרֿפ ספ : תסַא ןיְִנַס ןֹּגַד

 אב דנתפנ הדרכ עמנ דוכ ךזנ אר םיִתְׁשלפ
 תונאת דנַתֿפג םיֹנכ הָנ לֵאָרׂשִי יאדכ תובאת
 תובאת םַפ דש לקתנמ תג הב לֵאָרְׂשִי יאדב
 רש עקאָו :דנַרְרב אָננֲאְב אר לֵאָרְׂשִי יאדכ
 רד דנואדכ תסד הכ ןָא ןררכ לקנ וַא דעב
 הרש וארד יגרוב ראיסְב ָךרֶָטְצֶאְב רהש א
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 ו,ה לאומש לװא באתכ
 אלַתְבמ גרובו דרוכ וַא אר רהׁש ןאמדרמ

 ספ :רש ךּֿפַתנמ ןאשיא רב אה גארכ .חתבאס

 ךורו ָךֵרגמַבו דנדרב ןּורְקָעְב אר אדכ תובאת

 הדרכ דאירפ ןֹורְקַע להַא ורקע הב אדכ .תובאת
 אמ ָךנ אר לֵאָבְׂשִי = יארכ תובאת = רנתפנ

 ספ :דנשכְב אראמ וקו אראמ את דנא א
 הדרכ עמג אר םיִתְׁשְלּפ ןארורס עימג הדאתסרֿפ
 דינכ הנאוב אר לֵאָׂשִ יאבכ תובאת דנָתֿפג
 אראמ קו אראמו דדרנרב דוכ אגב את
 ךלהמ ָהָמאגנַה רהׁש oַאֹמַת רַד הכ אריז .רשכנ
 הרש ןיגנכ ראיסב אָגנא רַד אדכ ָתסַו דוב

 אְלַתֹבמ אה גאֹרלְב .דנדרמנ הכ ינאנָאו :דוב בי
 :תֿפַר אלאב ןאמסָאב את רהַׁש ָךאירֿפו דנַרׁש

₪ 

 ו. באב

 תֿפַה םיִתְׁשְלַפ תיאלַו רד דנאדכ תובאתו א
 דוב .ןאריגלאפו .ןאנָהאכ םיִתְׁשלּת :דנאֹמ האמ ב

 םינכ הג דנואדכ תונאת אב דנַתֿפג הדנאוכ אר
 הָנ אב שָיאְנְב ארנָא הכ ךִיאֹמַנ םאלָעֶא אראמ

 לֵאָרְׂשִי יארכ תובאת רַגַא .רנתפג : םיִתסָרֿפְב זי ג
 ינאברק הכלב דיתסרֿפמ ילאכ ארנָא ריתסרפְב אר
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 ו לאומש לווא באתכ
 אפש האגנָא  דיתסרפב וא יארב התבלא םֶג

 הכ רש דהאוכ םולעמ אמש רבו תפאי  ריחאוכ
 הרשנ התשאררַב אמש זַא וא תסד :בָבָס הָג זַא
 וא !ארב םרֶג ינאברק הָג דנתפג ןאשיא : תסַא

 םיִתשְלּפ ןארורפ הראמש בֵסַח רב דנַתֿפג םיתסֶרַפְב
 רב הכ ארז אלט שומ גנפו אלט גארכ גנפ
 יכי אלב אמש ןאראדרכ עימג רבו אמש עימנ

= 

 אר

 ה ליתאמַתו דוכ יאה גארכ .ליתאמַת ספ : תסַא

 דננכימ בארכ אר ןימז הכ אר דוכ יאה שומ

 ראש הכ דיהד לאלְג אר לֵאָרְׂשִי יארכו דיזאסב
 או אמש ןאיאדכ זַאו אמש א אר דו תסַד
 תככ אר .רוכ לד ארנו :דכאד רַב אמש ןימז
 תככ אר דוכ לד ןֹועְרַו ןאיִרְצְמ הבנאגג דיזאס
 ןאשיא ןאיִמ רד הבנָא וַא רעב איִא .דנתכאס

 אהְר אר ןאשיא דוב הדרַכ בינע יאה ראב

 הזאת הבארע ןָאְלַא ספ :דנַתֿפַר הכ דנדרַבנ

 ןררג רב גוי הכ אר הד ריש ואג ודו דיזאסב

 אר ואג ודו דיריגב דשאב הדשנ הדאהְנ ןאשיא

 א אר אהנָא יאה הלאפוגו דידנַנְב הבארעב

- 

—e 

 ה דנואדכ תובאתו : דינאדרגרב הנאכב אהנָא בקע

 באבסַאו דיהָנְב הכארע רב ארגָא התֿפרִג אר
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 ו לאומש לווא באתב בר

 וא יארנ םֶרְג יִנאברק תַהנב הכ אר אלט
 רירארגב ןָא ולהֿפְב יהָנדנצ רד ריתרֿפמ

 רנַא דינכנ רטװ רוב את דינכ אהְר ארנָאו ט
 דינאדב דֹורְב ׁשֶמׁש תיַּב וסב דוכ ָךַחרַס הארב

 דראו אמ רב אר גרוב יאלב ןיא הכ תפא וא
 הכ תסנאד םיהאוכ ספ הנ רַנֲאו תסַא הדינאדרג
 הָנֹנֲא הכלב תסַא הדרַכנ סמל אראמ וא תסַד

 ןֶא ספ +: תסָא יקאּפְתֶא תסַא הרש עקאו אמ רַב י

 התֿפְרְג אר הד ריש ןאג ודו דנדרכ ןינָג ןאמדרמ
 יאה הלאפוגו דנָתְסַב הבארע הב אר אהא

 תובאתו : דנתשאד האגָנ הנאב רַד אר אהנָא א

 ליתאמתֹו אלט יאה שומ אב אר הגקודנצו דנוארכ
 ןאואגו + דנתשארג הבארע רַב דוכ יאה גארכ בי

 ׁשֵמׁש תיִּב הארב התֿפָרְנ תסאר אר דוכ האר

 דנדזימ גנאב התפר האר האשבו דנדש הנאור

 ןארורסו דנומנ ימנ .ליִמ תסאר אי פג וסבו
 שָמש תיִּב ָךָה את אהנָא בקע רד םיתָׁשְלפ

 אר םרנג הָרֵד רד שָמָש תיֵּב להַאְו : דנתפר ג
 תובאת הדרכ דנלב אר דוב ןאמשְנו דנררכימ ןרד

 הבארעו + רנדש לאחשוב שנדיד וַאו דנדיד אר די
 אָגְנָא רַד הדמָא רד ישָמָש תיִּב עׁשֹוהְי ַהֶעְרְמְ
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 גר ו לאומש לווא באתכ
 בג ספ דוב אָננֲא רד יגרזב ָגנַו דאתסיִאְב

 ינאברק יארב אר ןאואג התסכש אר הבארע

 וט תובאת ןאיואלו : דנֶרינאררג דנוארכ תַהְגְב ינתכוס
 ךאבסאו דוב ןָא אב הכ אר הָנְקודנַצו דנואדכ

 גנָס ןָא רַב אר אהנָא הדרוָא ןיאפ תשאד אלט
 זור ןאמה רַד שָמָש תיִּב ןאדרמו דנַדאהַנ גרזב

 דנדינארַרג ינתכוס יאה ינאברכ דנואדכ יארַב

 זמ םיִתְׁשלְפ ָךֹוֶרֵפ גנֿפ ןָא ןוו :דנדומנ חבד חיאבדו
 = : דנתשגרב ןֹורְקְעְב זור ןאמה רַד דנדיד ארניא
 תהְנְּב םיִתְׁשְלַפ הכ יאלַט יאה גארכ תסַא ןיאו
 רורְׁשַא יארב רנדאתסרפ דנואדכ ַךזנ םרג יִנאָבְרק

 תג יאֹרַבו ךִי ןולקשא יארבו ךי הָוע יארבו ךי
 ַבסַח רב אלט יאה שומו + ךי ןֹורָקֶע יארבו ךָי
 ךאלמָא וַא הכ םיִתְׁשלַפ יאה רהַׁש ַעימַנ הראמש
 ראצַה יאה רהש זַא הָנ דוב רוס גנפ ןא

 יגרזב גנס ןָא את ןוריב תאהד וַא הָנֹו ראד

 הכ רנתשאדג ןַא רב אר דנואדכ תובאת הכ

 יקאב ישמש תיֵּב עׁשֹוהְי ָהָעְרזִמ רד זורמַא את

 הכ ארז רַז אר ׁשֶמָׁש תיִּב ןאמדרמו + תסַא

 ראזה האננַפ ספ דנַתסירג) דנואדכ תובאתב

 םתאמ םוקו רז אר םוק וא רפנ דאתפהו
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 ז,ו לאומש לװא באתכ
 גוב יאלַבְב אר קלכ דנואדכ הכנוג רנַתפרנ
 שמָׁש תיֵּב ןאמדרַמו = + דוב התכאס אלת
 ינעי סודק יאר ןיא ָךֹוצהְב הכ תסיכ דנתפג

 רהאוכ הַכ ָךזנ אמ וַאו דַתסיאְב דנאותימ הֹוהְי
 םיִרעַדתִיִרְק ןאנכאס = ךזנ ןאלוסר ספ + תפר
 אר דנואדכ תובאת ₪ דנג הדאתסרפ
 דוכ זנ ארנַאו יֵאיִב דנא הדאתסרפ ספ

 : רירֵבְב
 ז באב |

 דנואדכ תובאת הדַמָא םיִרָעָתִיִרִק ןאמדרמו

 הָעְבְּג רד :בֶרָניִבַא הנאַכְב ארנָאו דנדרנָא אר
 דנדומנ .סידקת אר רועְלֲא ׁשְרכְּפ הדר לפאר
 ו דנכ ינאב האגְנ אר דנוארב תובאת את
 רש ןכאס  םיִרָעְידתִיְרְל רד תובאת הכ יזור וַאו

 דעו תשדג לאס תסיב את דישכ לוט תהו
 עמג דנואדכ יוריפ .יארב לֵאָבׂשִי ןארנאכ ןאזא
 אר לֶאְרָשִי .ןאדנאכ אמת .לאומשו : דנרש
 דנואדכ יוסב לד יִמאֹמַתְב רגַא תפג הדרכ באט
 וא אר תורתו רג ןאיארכו דיאמנ תשנזאב
 וארב אר דוכ יאה לו דינכ רוד דוכ ןאומ
 תדאבע אהנת ארוא התכאס רַצאח | דנוארכ
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 הר ו לאומש לױא .באתכ

 םיִתְׁשְלַפ  תפד וַא אר אמש וא ספ דךיאמנ
 םיִלֲעְב לֵאָרְׂשִי ינַנ האננָא :דינאהר דַהאֹוכ
 אהנַת אר  רנוארכ הדרכ רוד אר תֹודָּתְׁשַעו

 | : דנדומנ תדאבע
 ה עמ הפצִמ רד אר לֵאָרְׂשִי יִמאֹמַת תפג לֵאֹומְׁ
 אעד דנאדכ ךזמ אמש הראב רד את דינכ
 הדישכ בָאו דנרש עמְנ הפצמ רו :םיאמנ

 המר אר זור ןָאו דנתכיר דנואדכ ָךוצחְב ארנָא

 האנג דנואדכ רַב הכ דנתפג אָגנַא רד התשאד

 הָּפצִמ רד אר לֶאְרָשָי נב לאמו םיא הדרכ .
 יִנְב הכ דנדינש םיִתשְפ ןונו :דמנ ירואד
 םיִתְׁשְלַפ ןארורס רנַא הרש עמָנ הָפְצִמ רד לֵארׂשִי
 ארניא ג לֵאָרְׂשִי נבו דנדמַא רב לֵאָרׂשִי רב
 ח לֵאָרְׂשִי ינו :רנדיסרַת םיִתְשְלָּפ א  דנדינש
 ָרנ אמ יאֹרַב ןדומנ ערצָת וַא רנתפג לָאּומָשב
 א אראמ את שאבמ תַכאכ אמ יארכ הֶוהָ
 ט ריש הרב לֵאֹומׁשּו + דַנאהַרְב םיִתָשְלִּפ תסַד
 ינתכוס ינאברק תתַהְנְב ארנָא התֿפַרג הראוכ

 ָהֶראב רד לָאּומָשו רינאררג רנואדכ אב םאמַת
 ארוא דנואדכ הדומנ ערַצַה דנוארכ ךונ לאש
 אר .ינתכופ ינאברק לֵאֹומְׁש ןוו + דומנ תבאגא
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 ז לאומש לווא באתכ ור
 ךירזנ לֵאָרְׂשִי הלתאקמ יאר םיִתָשְלַפ דינארדגימ
 רב גרב : ארַצְב דננאדכ תר ןָא  רדו דנרמָא
 תכאס םוהְנמ אר ןאשיא הדרכ דעַר םיִתְשְלִּפ

 ןאדרמו = : דנתפאי תסכׁש לֵאָרשִי ךוצה או אי

 אר םיִתְׁשְלֲפת דנדַמָא ןוריב הָּפְצַּפ זַא לָארׂשִ
 רָּכ תיִב ז את אר ןאשיא הרומנ בקאעת

 ארנָא התפרג יננכ לֶאומְשו :דנדאד תסבָׁש כ
 בא ארנָו תֶשאר אפ רַב ןשו הָּפְצַמ ןאימ
 אראמ דנואדכ לאחב את תפג הדימאנ דע

 רנרש בולגמ םיִתָשְלִּפ ספ :תַא הדומנ תַנאעֶא >
 דנואדכ תסדו דנבשנ לבאר לֵאָרְׂשִי ךודחב רנידו
 תַכַס םיִתשְלִּפ רב לָאומש יאה זור ימאמת רד

 התפר לארי זַא םיִתְשְלּפ הכ יאה רהַשו + דוב די

 דנדאד ספ לָאְרשיִב תַג את ורקע וא .דנדוב
 םיִתָשְלִּפ תפד וַא אר אהנָא ךודה לֶאָשו
 : וש חלצ ןאידמָאו לֵאָרׂשִי ןאימ רַרו דנדינאהר

 לֵאָרְׂשִי רב דוכ רָמע יאה זור םאמַת רד לֶאומשו וט
 לאדתיב הב התפר לאס רַהו :דומנימ ירואר וט

 אנניא ימאמת רו דרכימ שדרג הַפַצַמו לֶּנְלִּו
 רַב הָמְר הבו + דומנימ ירואר לֵאָרְׂשִי רב אה זי

 רדו דוב אָגנָא רד שא הנאכ ארז תשנימ
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 זר ח ,ז לאומש לווא באתכ
 רד :יחַברַמְו דומנמ  ירואד לֵאְרְִׂי רַב אְננֲא
 :דרכ אנַב דננאדכ יארַב אָנֲא

 ח באב

 א ןארספ רש ריפ לֵאֹומְׁש ןוג הכ דש עקאוװ
 כ ספ םאנו :תכאפ ןארואד לֵאָרְׂשִי רַב אר רו
 רדו .הָיִבִא שנימוד םאנו דוב לא שדאז לא
 ג ָהאֹרְב ׁשַנארַסְפ אמָא : דנדוב רואד עַבָש רֶאְב

 רוס יפ רד הכלב רנדומנ ימנ .ראתפר וא
 תְרְחְמ אר ירואדו | דֹנַתֿפָרנמ הושר התפר

 : דנתכאסימ

 ד לָאֹומַׁש ָךזנ הרש עמְג לֵאְרׂשִי ךיאשמ עימנ ספ
 ה ריפ ות ךניא דנתפג ארואו : דנדמָא הָמְר הב

 דניאמנ ימנ ראתפר ות ָהאֹרְב תנארספו יהרש

 את אמָנ בצנ יהאשְראפ אמ יארב ןָאלַא ספ
 :ךיאמנ תמוכח אמ רַב אה תמא ריאס לֶתַמ
 ו הכנג דַמָא דנספ אנ לֵאֹומְׁש ךטנ רד רמָא ןיאו
 תמוכח אמ רַב את הדְב יהאשךאפ אראמ דנַתפנ
 :דרכ אעד דנוארכ ךונ לֶאֹומׁש דיאמנ
 זהָנֹרַה רד אר םוק ןאוָא תפג לָאֹומְׁשב דנואדכו
 דנַדרַננ ךרת ארת הכ אריז ןנשְב דנתפג ותב
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 ה לאומש לװא באתכ הר

 יהאשראפ ןאשיא רַב את דנדרַכ ְךרַת ארַמ הכלב
 יור וַא הכ ילאמעַא ָהַמַה בכה רב : םיאמננ ח

 דנדרֹוֲא אֵגְב םַדרוֲא ןוריב רֵצָמ זַא אר ןאשיא הכ

 תדאבע אר רִיג ןאיארכ הדומנ ךרַת ארמו

 :דניאמנימ ראתפר ןינגמה זינ ות אב ספ דנדומנ

 ןאשיא רב ןֵבָל ןנשב אר ןאשיא ןאוָא ןאלַא ספ מ
 םסר א אר ןאשיאו הרב תדאהש דיִכֲאַתְב

 דומנ דַהאֹוכ תמוכח ןאשיא רב הכ יהאשראפ

 + זאס עֶלַטמ
 הכ םוקְב אר דנואדכ ןאנכל מאמת לֶאֹומׁשו י

 : דרַכ ןאיִב דנדוב התסאוכ האשךאפ וא וַא

 דַהאֹוכ םכח אמש רב הכ יהאשדאפ םסר תֿפנו אי

 התפָרְנ אר אמש ןארספ הכ תסַא ןיא דומנ

 דַהאֹוכ דוב ןאראוסו אה הבארע רב אר ןאשיא

 : דיוד דנהאוכ שיאה הבארע שיפו תשאמג

 ָהאֹגנְפ ןאראדרַפו הראזה ןאראדרַס אר ןאשיאו בי

 ראיש יארב אר יִצֲעַב תפאס דהאוכ דוכ יארב

 ׁשננְג תאלָא ןַתֹכאפו שלוצחמ ןריורדו שנימז ןדרכ
 ::הומנ דַהאוכ ןיִעַת שיאה הבארע באבסַאו

 יכאבטו ישָכ  רטע יארב אר אמש ןארַתכדו גי

 אה הערומ ןירתהבו : תפְרְ דהאוכ יזאבכו די
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 טר ח לאומש לװא באתכ

 התֿפְרְנ אר אמש ןותיז תאנאבו אה ןאתסָכאתו

 ומ תאעאָרְז ָךֶׁשֹעֹו : דאד דַהאֹוכ דוכ ןאמָדאַכְב

 ןאיארַפ הָנאַכְב התֿפְרְנ אר אמש יאה ןאתסָנאתו

 ₪ ןאזינכו ןאמאלגו + דאר דַהאוכ דוכ ןאמראכו

 אמש יאה נאלאו אר אמש ןאנאונ ןירָת וכינו

 : תשאמג דהאוכ דוכ ךאכ יארב התפְרנ אר

 זי אמשו תפְרְג רהאוב אר אמש יאה הלנ רשעו

 ח תְסְד זַא ור ןָא רדו : דוב דיהאוֿכ וא םאלג

 דיא הדיזגרב ןתשיוכ יארב הכ דוכ ָהאשְראפ

 אמש זורנָא רד דננאדכו דרכ דיהאוכ דאירפ

 טי ןרינש זַא םוק אֹמַא : דומנ דהאוכנ תבאגַא אר

 הכלב יִנ דנתפגו  דנדומנ אֹבֲא לֵאֹומְׁש לוק

 כ זינ אמ את :רשאב יהאשדאפ אמ רב דיאבימ

 רַב אמ ָהאשָראפו םישאב אה תמא ךיאס לֶּתִמ

 רד התפר ןוריב אמ יור שיפו דנכ ירואד אמ

 אכ ימאמת לֵאֹומְׁשו :דננגב אמ יארַב אמ יאה גנג
 דנואדכ עמסב אר אהנָא הדינש אר םוק ןאנֿצ

 : דינאסר

 בכ ןנשָב אר ןאשיא ןאוָא תפג לָאומשב דנואדו
 לָאומש ספ אמנ בצנ  ןאשיא רַב יהאשְדאפ
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 מ,ח לאומש לװא באתכ יס
 דוב ךהשְב סכרַה אמש תפג לֵאָרׂשִי ןאמדרמְב

 שמ
 ט באב |

 לאיִבֲאּב שיק שַמְסֶא הכ ןיִמינב זַא רוב ידרמו א
 דרמ ספ ואו דוב תיפֲאְַּכ תַרוכְבְַּב | רורצךּב

 ארואו :דוב רֶדַתקמֹו רַנָא רוז ידרמו :יִניִמיְנַב ב

 רד הכ דוב םאדנַא שוב ינאוָג םאנ לואש ירפ
 רַת םאדנַא שוכ וא א יפכ לֶאְרְִׂי יִנָּב ןאימ
 םוכ ימאמת זַא אלאבְב את שַפְתַכ וא הכ רובנ

 םנ לאש ַרַפ שיק יאה גאלאו :דֹוב רַת דנלב ג
 וא יכי ןאלא תפג לּואָש דוכ ָךסַפְב שיק ספ רש
 התפרו זיכרב התפר וכ אב אר דוכ ןאנאונ

 ןאתסהוכ זַא ספ :אמנ ןנתסג אראה גאלא ד
 הדומנ רובע הָשיִלָש ןימז ואו התשדג םִיַרפָא
 דנתשדג םילעש ןימז זַאו דנתפאינ אר אהנָא

 : דנתפאינ אר התשרג ןיִמָינְב ןימז זַאו דובנו

 שהארמַה הכ ימדאֿב לּואש דנריפר ּוצ ןימזב וגו ה
 בפ זא םֶרְָּפ אדאבמ םיִדרַגרַב איב תֿפג רוב
 רד וא :דתפא אמ ְךֶכֿפְב התשרג אה גאלא ו

 רהַׁש ןיא רד יאדכ ָךרמ ךניא תפג יו באו

 התַבלַא דיוגימ הָגֹרַהו תסַא םַדכֹמ ידרַמ ואו תַא
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 איר מ לאומש לװא באתכ

 יהאר זַא דואש םיֹוִרְב אגנָא ןָאלַא .דושימ עקאו
 ז לּואָש ג דַהָדְב עאלמָא אראמ םױרב דיאב הכ
 יארב זיג הָג םֹּורְכ רגַא ךנא תפג שָמְראכְב

 םאמַת אמ ףורט וא ןאנ אריז םיִרבְב דרמ ןָא

 םיִהָדְב אדכ ךרמ ןָאְב הכ תפינ יהָיְדַהו הרש

 ח באֹוג רד ואב םֶדאכ ןָאו :םיראד זיג הָג ספ

 לאקתמ עבר םתסד רד ךניא הכ .תפג .לּואָש
 האר את םַהֵדִמ אדכ ָךרַמְב ארנָא תסַה הרקנ

 מ יפָכ ןוג שיפ ןאמז רד :דַהָד ןאשנ אֹמְב אראמ

 ארכ וַא ןדרכ תסאוכ רַד יאֹרַב לָארׂשִי רד

 םיורְב הָאר ָךונ את דִיאיִב תפגימ ןינָג תפרימ

 :הגַתֿפמ הָאְר שיפ אר ורָמֲא ַאיִבָנ ארז

 יתַא וכינ ות ןכס תֿפג דוכ םדאְֿב .לּואָשו
 ןָא רַד .ארפ ָךרַמ הכ ירהַׁשְב םפ םיֹוַרְב איִב
 אי אלאב רהַׁש ןארֿפְב ןאשיא ןוו :דנַתֹפַר דוב
 בָא יארַב הכ דנַתפאי דנג ןארתכד דנתפרימ

 הָאר איִא דנתפג ןאשיאבו דנַדמָאימ ןוריב ןדישכ

 גי לֵב דנַתַֿפג ןאשיא באג רַד :תֹסַא .אגניא רַד
 אריז .דיבאתשָב לאח תסַא אמש ור שיפ ךניא
 אר םוק זורמָא הכנונ תסַא הדמָא רהשב זורמָא

 יי ךורו = ךרגמב = :תסה ינאברק דנלב ןאכמ = רד
P92211  



 מ לאומש לווא באתכ ביר
 יארב דנלב ןאכַמְב הכנָא זַא לבק רהַשְב אמש

 את הכ אריז דֶרֹכרַב דיהאוכ ואב דִיִאיִב ןדרוב

 וא הכנוג דרב דנהאוכנ אדג םוכ ךיָאַנ וא
 ןָאזַא דעבו רַהְד תכרב אר ינאברק לא דיאבימ
 הכ אריז דיֹורְב ךניא ספ דנרוכב ןאגרש תועד

 דנתפַר רהַשְב םַפ :תֿפאי דיהאוכ ארוא ןָאְלַא די

 לַבאקמְב לֶאומְש ךניא דנדשימ רהש לֿכאד ןונ
 : ָורְב דנלב ןאכַמְב את רַמֲא ןורב  ןאשיא

 לֵאֹמׁש רב רנוארפ לּואָש ןֶדמָא א לבק ור ךַו ומ
 יצנש תקו ןיא לַתְמ אררֿפ : תפג הדומנ ףשַכ
 חָסַמ ארוא םַתֹפַרַפמ ות ָךמ ןימיְנְב ןימז זַא אר
 םוקו רשאב םיאר לֵאָרְשִי ןכ םֹוק רב את אמנ
 רַב הכ אריז רַהד יאהר םיִתְשְלִּפ ַתסַד וַא ארַמ

 ךזנ ןאשיא עצת הכנוג םדרכ רַטנ דוכ חוק

 דננאדכ ריד אר לאש לָאומַש ןוגו :דיסב ןמ
 הראב רד הכ יצכש תסַא ןיא ךניא תפג ארוא

 רהאוכ תמכה ןמ םוק רב הכ םַתֿפג תב שא
 ךידמ לֵאֹומְׁשַב הזאורד ןאימ רד לּואָשו + דומנ הי

 אנכ הֶאר ָהְנאֹכ הכ וגב ארמ תפג הרַמַא
 האר ןמ תפג לּואָש באג רד לָאּומש :תסַא טי

 אמש הכ אריז ןרב דנלב ןאכמְב ןכ שיפ םַתסַה
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 מ לאומש לווא באתכ
 ארת ןאדאדמאבו דָרֹוכ דיהאוכ ןמ אב ּוורְמָא
 ות יארב יראד דוכ לד רד הָנַה הדרכ אהר
 הס הכ תָיאה גאלא אֹמַאו :דרַכ םהאוכ ןאיב

 ָהְראב רד תסַא הדש םג ןיא וַא לבק תר

 יוזרָאו תסַא הרש אדִיַפ אריז ןכמ רכַֿפ אהנא

 רבו ות רַב איִא תסיכ רב לֵאָרְׁשִי .ימאמת
 באג רַד לּואָש : תסינ ות ָךַרָּפ ןאדנאכ ַמאֹמְת
 טאבפא ןיִרַת ךנוכ זַאו יִניֵמָנְב ןמ איִא תפג

 עימנ .1ַא ןמ הליבק איִאו םַתסינ לארי ינָב
 לַּתְמ אֹרְג ספ תסינ רַתכוכ ןימִנְב טבס ליאבק
 שמראכו לּואָש לָאּומשו : יוגימ ןמְב ןאננס ןיא
 דֶרְוא הנאכ ןאמְהְמב אר ןאשיא התֿפַרְנ אר

 רפנ יסְב ברק הכ ןאגדש תועד ךֶדצ רבו

 יתָמְסְס תפג ךאבטְב לָאומְשו :דאד אָג דנרוב
 םֶתְפג ותְב שא הראב רו םַדאד ותב הכ אר
 ךאבט סַפ :רואיִב ראד האגנ דוב שיפ הכ
 שיפ הֹתֿפְרְו דוב ןָא רב הָנרַה אב אר ןאר
 האג הָננֲא ךניא תפג לָאומשו תשארג לאש
 רוכבו ראדנב דוכ ׁשיפ תסַא הרש התשאד

 התשאה האגנ ות יארב ןיעמ ןאמז את הכ אריז

 הדעו םֹוק וַא םַתֿפג הכ יתקו וא תפַא הרש
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 י,ט לאומש לװא באתכ דיר
 אר  לָאומש אב  זורנָא רד לאש םַהאֹוְב

 דנרמָא רהַשְב דנלב ןאכמ וא ןאשיא וו + דו הכ
 :דרכ וגָתְפ םאב תׁשפ רַב לּואש אב וא

 לֵאֹמְׁש רגַֿפ עולמ ךזנו התפאב רַב :דוז ַהֿבצו וכ
 את זיֿרַב תפג הדנאוכ םאב ָתְׁשֹפְב אר לּואָש
 רו תפאכ רב לּואש ספ םיאמנ הנאה את

 וג :דנַתֹפַר ןוריב  לֶאומָשו - וא ןאשיא יוד מ
 לּואָשְב - דנריסר = רהש ךאנכב :ןאשיא
 ואו) :דָורְב אמ ׁשיפ הכ וגֶב אר םָדאֹכ תג
 םאלכ את תסיִאב ןָאלַא ות אֹמַאו (תֿפה :שיפ
 : םנאונְשב ֹותְב אר אדכ

 ו-;באב

 ורכס רב התפְרַג אר ןגור ףרט לֵאֹומַׁש ספ = א
 הכ תסינ ןיא איִא תפג הדיסוב ארואו תכיר

 וא תארימ רב את דרכ חסמ ארת דנואדכ

 דזנ זא תנתפר וא דעב זורמַא :ױׁש םכאח ב

 רד ןיִמָנּב דַחרכְב לָחְר רבק ךונ דרמ וד ןמ
 גאלא תֿפנ דנַהאוכ ארתו . תפאי יהאוכ חַצְלַצ
 אדִַפ .ירוב התפר אהנָא ןתסג יארב הכײאה
 ךרת אראה אלא ךכפ תרדפ ךניאו תסָא הרש
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 לאומש לווא באתב

 ַתַהְנְב דיוגימו תסא הדאתפא אמש ְךכָכְב הדרכ

 זנו יתֿפכ שיפ אננָא וא ןוג + םֶנכְג םרספ
 יהאוכ דרַמ הס אֹננָא רד ידיסַר רובאת טולב
 הכ דננכימ לַא-חיּבב אדכ = ְךוצחְב הכ  תפאי
 הס ירדו דָבאד הלאוב הס אהנָא א יב
 ארת יתמאלפו : בארש ךשמ רי ימייסו ןאנ ץרק
 הכ ראד דנַהאוכ :ותָב ןאנ ודו דיסרפ  דנהאוכ
 הב ןַא וַא רעב :תפַרְג יהאוכ ןאשיא תסַד זַא

 תסַא םיִתְׁשְלַפ לוארק אגנַא רד הכ ארכ ַהָעְבְ

 יפֵרְב רהש ךירזנ אְננֶא רד ןוגו דמָא יהאוכ

 רוב דנלב ןאכמ וַא הכ איִבְנַא א יהרג
 טברבו יאנו ףדו גנָג ןאשיא שיפ רדו דניֲאימ

 : דרֹוכרְב דנהאוכ ותב רננכימ תֹבנ הדוב

 ןאשיא אב הרש ילותסמ ות רַב דנואדכ ָחורו
 יהאוכ לדבתמ רגיד ךרמבו דומנ יהאוכ תוֹובנ
 דיאמנ ור ותָב תאמאלע ןיא הכ ימאגנהו : רש
 ות אב אדכ אריז 3 דבאי ַתַתַסְד הָנרַה

 יארב ןמ ךעאו ןרב ללב ןמ  שיפו : תסַא
 ןדומנ = חֶבַלו ינַתכ יאה ינאברק | ןדינארדג
 רטתְנמ ור תפהו םיָאימ ות ד יתמאלס יאבד
 םיאמנ םאלָעַא ארתו םיִאיִב ות ַךֵמ את שאב
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 לאומש לווא באתב זמר

 א את דינאדרנ ור וו + דרַכ דאב הָנ הכט
 דאר רגיד בלק ארוא אדכ דוב לָאֹומש רזנ
 :רש עקאו תאמאלע ןיא ץיִמָג חרנָא רדו
 וַא יהורו ךניא דנדיסר .הָעְבְג הב אְננֲא ןשי

 וא רב אדכ תורו דנדרוכ רב וב איבנַא
 :דרכימ תֹובנ ןאשיא יאיִמ רד הרש | ילותַממ

 דנתכאנשימ רתשיפ ארוא הכ ינאסכ ָהָמַה ןוָגֹו אי

 םררמ רנכימ .תנובנ איִבְנַא אב ךניא הכ דנדיד

 עקאו שיק ספ אב הכ תסיִנ ןיא דנתפג רגידְבַיְב

 איבנא הלמנ ַא זנ לאש אא תסַא הרש

 אֹמֲא תפג באוג רד ץרצאה א יכַו : תסַא בי

 הכ רש לַּתַמ תַהְנ ןיא וַא * תפיכ ןאשיא רֵרפ

 זַא ןונו : תפָא איִבְנא הֶלַמִנ וַא זינ לּואָש איָא יי

 ו דַמָא רנלב ןאכַמְב רש ראפ ןדרכ תוובנ

 התפר אגב תפג שַמְראכַבְו ואב לּואָש יומעו ד

 אה גאלא ןַתטְג יארב תפג .באונ רד וא דידוב

 : םיתפר לֶאומש ָךּנ דנַהסנ הכ םידיד ו
 אמשב .לאומש הכ וגב ארמ תפג לאש ומע ומ
 :אחַצאו אראמ תפג דוכ ומעְב לּואָש : תפג הָנ וט

 תפא הדש אדיפ אה אלא הכ דאד ר
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 זיר י לאומש .לווא באתכ
 ואְב  לָאומש הכ תַנָטלַס ְךמַא הָראב רד ןכיל
 :תכאסנ רֶבְכִמ ארוא דוב התפג

 י דנואדכ ךוצה הב הָפְצַמ רַד אר םֹוק לֵאֹומְׁש
 יי לֵאָרְׂשִי יארפ הָוהְי תפנ לֵאָרְׂשִי נבו : דנאומ
 םֵדרוָא רַב רַצָמ זַא אר לאב ןמ דיוגימ נג
 עימג תסד ואו ןאִרצֶמ תסד וַא אר אמש
 :םדאד יאהְר דנדומנ םֶלט אמש רַב הכ יבָלאַמַמ
 זא אר אמש הכ אר דוכ יאדכ זורמא אמשו

 דינאהר אמש יאה תַביצמו אהידב ימאמַת

 אמ רב יהאשדאפ דיתפג ארוא הדרכ תנאהַא

 יאה ראזָהו טאבסַא אב ןָאְלַא ספ אֹמַנ בצנ

 כ לֵאֹומְׁש ןוװ + ריוש רצאח דנואדכ ךוצה הב דוכ
 ַמבַכ ידרכ רצאח אר לֵאָרְׂשִי מאבסַא עמ
 כ ליאבק אב אר ןיִמָיִנַב טבַפו : רש התפר ןימינְב

 רש התַפְרְג יִרָטַמ הליבקו דוא ךידזנ ןאשיא

 דנריבלַמ ארוא ןוָגו רש התפרג שיק ךספ לּואָשו

 : דנתפאינ

 ככ איִא הכ דנַדרַכ לָאוס דנואדכ זַא רניד ךאב םַפ

 רד דנוארכ ' דַמָא דַהאֹוכ רניד אְנניאְב דרמ ןָא

 | באבפַא ןאיִמ רד אר דוכ וא ךניא תפג באו

 כ אֵגנָא וא ארוא הדיודו : תסַא הדרכ ןאהנפ אה
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 לאומש לווא באתכ חיר
 יִמאמַת זַא דאתסיאָב םֹוכ ןאימ רד נו דנדרוא

 לאמו + רוב רַת .רנלב אלאבְב &ְתַכ וַא םֹוק ב
 דנואדכ הכ אר יצכש איִא תפג םֹוק יִמאמַתְב

 ימאמת רד הכ דידומנ הטחאלמ תסַא הדיזנרב
 הרז ארְצ םֹוק יִמאֹמַתו תסינ יסכ וא לתָמ םוק

 םוטר לאֹומׁש סַפ :דנאמב הרנז האשדאפ דנג הכ

 תשָונ באתָכ רד הדרכ ןאיב םֹוקְב אר תנטלס
 זַא סַכרַה לֵאֹומְׁש תשארג דנואדכ ךוצחב ארנָאו
 : דומַנ הנאור שא הנאכְב אר םוק יִמאֹמַת

 יגפו תֿפַר הָעְבִג הב דוכ ָהָנאַכְב ונ לֵאֹומַׁשו יב
 תכיגנַא רב אר ןאשיא לֶד ארכ הכ ינאסכ א

 לַעיְִּב ןארכפ יִצְעַב אמא : דנתפר | הארמה מ
 ארואו דַנאהַרַב אראמ הנוגג ץנש ןיא דנתפג

 וא אֹמַא דנדרנאינ שיארב הָיְרִה הדרמש ריקַח
 : תפננ יה

 אי באב

 שגההנארב רד הדַמֲַא רב ינמע שהו א

 דנתפג שָחְנב שיִבָי להַא עימו רז ודרא רַעְלג
 :דומנ םיהאוכ יגדנב ארתו דנְַב רהע אמ אב

 אמש אב טרש ןיאְב תפג ןאשיאב יִנֹמַע ׁשֲחַנ ב

 אמש עימְג תסאר ןאמְׁשְג הכ תסַב םַהאֹוכ דהַע
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 טיר אי לאומש לװא באתכ
 ראע לָאְרְׂשִי יִמאֹמת רַב אר ץיאו רוש הרנכ
 ג אראמ דנַתֿפג וב שיִבָי ךיאשמו : תכאס םַהאוכ

 ךודח יִמאַמַתְב ןאלוסר את הדב תַלָהמ זור תֿפַה
 יהדננאהר אמ יארב רנַאו  םיתְסְרפְב לֵארְשי
 ד ןאלופר ספ : דַמָא םיהאוכ ןוריב ות ָךזנ רשאבנ
 םוק שוב אר ןככ ןיא הדַמָא לּואָש תַעְבִג הב

 הדרַכ דנלב אר דוב ןאוָא םוק יִמאמַתְו דנדינאסר
 ה ארחצ זַא ןאואג בלע רד לּואָש ךניאו : דגתסירג

 הכ תפָא הרש הָנ אר םוק תפג לּואָשְו דמָאימ
 זאב ואב אר שיִבָי ןאדרמ ןאנַכֿכ סַפ דנירגימ
 ו חור דינש אר ןאנבס ןיא לאש ןונו = + דנתפג

 התכורפא תַדָשְב שמשכ התשנ ילותסמ יו רַב אדכ
 ז אר אהנָא התפְרְנ אר ואג תֿפִנ ךי ספ :רש

 ךורח יִמאֹמַתְב ןאדצאק ּתסדְבו דומנ הראפ הראפ

 לואש בקע רד הכרה תפג הראתסרפ לאש"
 רש הרב ןינְג וא ןאואגב דָיאיַנ ןוריב לאמו
 לְתַמ הכ דאתפא םוכ רַב דנוארכ סרַת האננָא

 ה קָָּב רד אר ןאשיאו : דנְדַמָא ןוריב דָחאו ךרַמ
 ןאדרמו רֿפנ ראֹוַה דיס לארשי ינָבּו דרש
 ט הכ ינאלוסרְב ספ :  דנדוב ראזה יס הָדְוהְ
 ןינָג דָעְלִג שיִבָי ןאמררַמַב דנתפג דנדוב הדמא
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 לאומש לווא באתכ
 יארב דוש םרג באתֿפַא הכ יתקו אדרפ דייוג

 ַלהַאְב הדַמָא ןאלוסרו רש דהאוכ יצאלַֿכ אמש
 : דנרש דאש ןאשיא ספ דנדאד רבכ שיִנָי

 ןוריב אמש ךונ אדרפ דנתפג שיִבָי ןאדרמו
 דנספ ןאת ָךָמִנ רד הָנֹרַה את דַמָא םיהאוכ

 םֹוכ .לּואָש זורנָא יאדרֿפ רדו :רינכב אֹמְב דא

 סאפ רד ןאשיאו דומנ םיִסָקַת הקרפ הָסְב אר

 את אר ןאיִנומַע הדמָא האנ רכשל ןאיִמב חבצ
 ןאגדנאמ = יקאבו = דנדוימ  באתפָא .ןרש םרנ

 רד ןאשיא א רֿפנ ור הכ ידָחְב דנרש הדנכארפ
 הכ תסיכ רנתפג לֵאֹומְׁשְב םוקו : דנדנאמנ אנ
 דיאמנ תנטלכ אמ רב לּואש אא תסַא התפנ
 : םישכַב אר ןאשיא את ריִרָואיִּב אר ןאסכ ןַא
 רש דַהאוכְנ התשכ וורְמָא יסכ תפג לּואש אמא
 למעֶב תא לֵאָרְׂשִי רד ורְמָא דננאדכ הכ אריז
 :תסַא הדרוַא

 םיֹוַרְב לֵגְלגְב את ריאיִב תפג םֹוקב לַאומׁש
 רארק רב ןנ רפ א אָננֲא רד אר תנטלפו
 אָגְנָאְו דנתפר לָּנְלִּנַב םוק םאמַת ספ + םינכ
 האשראפ דנוארכ ךוצהְב אר לּואָש לָגְלַג רד

 די היא הרק הרטפה
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 בי ( א' לאומש לװא באתכ
 ךוצחב יתַמאלְס חָיאבְר = אָגנָא = רו = דנתכאס
 ןאמדרַמ = מאמת לואָש הדומנ חבד דנואדכ
 : דנרומנ םיטע ידאש אננֲא רַד לֶאְרשי

 בי כאב

 אמש לוק ךניא תפג לֶאְרִשי יִמאֹמַתְב לֶאּומְשו
 יהאשאפו םדינָש דיתפג ןמְב הָננֲא רַה רד אר

 האשְראּפ ךא לאחו : םדומְנ בצַנ אמש רַב
 דיֿפְכ ומו ריפ ןמו דורמ האר אמש יור ׁשיפ

 דנשאבימ אמש אב ןמ ןארַספ ךניאו םַא הרש

 ךולפ אמש יור שיפ זרָמֲא את םִִנאוִג זַא .ןמו
 דנוארכ ָךוצהְב ספ םֶרְצאח ןמ ךניא :םַא הדומנ

 אֹרָכ ןאג הכ דיהָד תדאהש ןַמ רב וא ַחֵׁשַמ
 הדומנ םֶלט הָכ רַבְו םתפְרְג אֹרָכ גאלאו םתֿפָרנ

 םֵתֹפְרִג הושר הָכ תסד וַאֹו םֶדְרַכ םַתַכ ארַכ

 אמשב ארנָאו םזאפ רוכ ןֶאְב אר דוכ ןאמשְנ את

 אמ רבו יהָרְרַכנ םֶלמ אמ רַב דנתפג :םיאמנ דר
 : יהָתפְרְגנ יסכ ָתסַד וַא יזיִנו יהָדֹומננ םַתַס

 תסַא דַהאַׁש אמש רַב דנוארכ תפג ןאשיאב

 תפד רד יזיִג הכ תסַא דָהאַׁש זורָמָא וא ַחֵישָמו

 לאְמְשו : תסַא רהאש וא דנַתֿפג דיא התפאינ ןמ

 אר ןרהַאו הֶשמ הב תסא דנוארכ תפג םוקב
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 לאומש .לווא באתכ בכר
 רָב רֶעָמ 2 וַא אר אמש ןארדָפו תכאס םיקמ

 דנואדכ ךוצֹהְב את .דיוש רַצאח ןָאְלַא ספ : דְרוֶא ז
 דנואדכ הלדאע לאמא ָהָמַה הֶראב רד אמש אב
 דומנ למע אמש ןאררפ אבו אמש אב הכ
 ןארַרֿפו דַמָא רֶצָמְב בוקע ןוג : םיאמנ הנאחמ

 הָשמ דנוארכ דנדומנ התאגְתְסֶא דנואדכ ָךזנ אמש

 א אר אמש ןאררפ הכ דאתסְרפ אר ןרהַאו

 ןכאפ ןאכמ ןיא רד אר ןאשיא הדרָוא ןוריב רֵצָמ

 שומארפ אר דוכ יאדכ הוהְי ןונו : דנדינאדרג ט

 רכשל באדרכ אָרְכִס תְסַדְב אר ןאשיא דנררכ
 בָאמ האשךאפ תסַדְבו םיִתׁשְלְפ סבו רֹוצֲח
 מנ ספ :דנַדרכ גְנְנ אהנָא אב הכ תכהפ
 הדרכ האנג דנתפג הדרנַא רב דאירֿפ דנואדכ

 תֹורָּתְׁשַאו םיִלֲעְב הדרכ ךרת אר דנואדכ אריז םיִא
 תפד זַא אראמ .לאחו םיִא הדומנ תדאבע אר
 םיהאוכ תדאבע ארתו הד יאהְר אמ ןאנמשד

 לֶאּומְָשּו הָּתֿפו בו לַעְּבְִי דנוארכ םפ + דומנ אי
 אמש ןאנמשד תפד וַא אר אמש הדאתסַרפ אר

 ןאנימטַא רדו דינאהד דנדוב אמש ףארְטַא רד הכ

 ָהאשדאפ שָחְנ הכ רידיד ןונגו :דידש ןכאס כי

 הכלב ינ ריתפג ןמְב ךיָאימ אמש רַב ןֹומֲעִנּב
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 גבר בי לאומש לווא באתכ

 הכנָא לאחו דיאמנ תנמלס אמ רַב יהאשראפ
 יי ןָאְלַאו = + דוב אמש האשְראפ אמש יארכ הוה
 דידיבלמ ארואו דידיזרַב הכ .יהאשךאפ ךניא
 הרומנ בצנ יהאשדאפ אמש רב דנואדכ אנאמהו

 תַדאבֲע ארוא הריפרַת דנואדכ זַא רַגַא : תפא
 דנוארכ ןאמרֿפ ואו דיונָשַּב ארוא לוקו רָיאמנ

 רַב הכ יהאשְדאּפ םַהֹו אמש םַהְו .דיִזרונ ןאיצע

 יוריפ אר דוכ יאדב הָוהְי  דנכימ תנטלס אמש
 וט דיונשנ אר דנואדב לק רֵנֲא אמָאו + בוכ ריאמְנ
 תפד האגנָא דיזרו ןאיִצע דנואדכ ןאמרפ זַאו

 צב וב אמש ןארדפ ָךֵצְב הכנאנג .דנואדכ
 ט ןיִאו דיתסיאב ןָאְלַא םַפ + דוב .דחאוב זינ אמש
 אָנְב אמש ָךטנב דנוארכ הכ אר םיפַע ראב
 תסינ םדנג ורד תקנ זורָמָא איִא :דיניבב דַרוָאימ

 אה רעֶר ואָו דומנ םהאוכ אעדָתְמַא דנוארכ זַא
 דיניבָבו דינאדב את דאתסְרַפ דהאוכ ןאראבו

 דוכ אב האשְךאפ ןדיבלט א הב יתָראְרש הכ
 ₪ לָאּומש םַּפ : תסַא םיטע דנוארכ ָךטִנ רד דידומנ
 .ןאמַה רד דנואדכו דומנ אעדְתְסֶא דנוארכ זַא

 וַא .םוק ימאמתו דאתסָרפ ןאראבו אה דער זור

 טי םֹוק יִמאֹמַתו : דנדיסרת ראיסב לָאּומָשו דנוארכ
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 לאומש לווא באתכ דכר
 יארפ .הָּוהְי זַא תנאגדנב יארב דנתפג לֶאּומשב
 רב הכ אריז םירימנ את אמנ אָערֶתְסֶא דוכ

 הכ  םידוזפַא אר ידב ןיא דוב ןאהאנג יִמאמַת

 םֹוקְב לָאּומׁשו : םידיבלט יהאשדאפ לוכ :יארב כ

 הדרכ אר ידב ןיא ימאמַת אמש ריסרַתַמ תפג

 הכלב דידרגנ רב דנואדכ רַפ זַא ןכיל ריִא
 :דיאמנ תַדאֹבֲע דוכ לַד יִמאמַתְב אר דנואדכ

 יאהרו דכאדנ תַעֿפנִמ הכ .יליטאבא בקע רדו אכ
 :דידרגנ רב תסַא לטאב הכנוג האד דנאותנ

 דוכ .םוק דוכ םיטע םאנ רַמאֹכְב דנואדכ אריז בב
 דנַַפ אר דנואדב הכנוג דומנ דַהאוכנ ךרַת אר
 :דואס ימוק .דוכ יארַב אר אמש הכ דַמָא

 האנג דנואדכב הכ ןמ א אשאח ןמ אֹמַאו

 הכלַב םיאמנ אמש יארב ןדרכ אעד ךרת הדיור

 :דאד םַהאֹוכ םיִלֲעַת אֹמׂשְב אר תפארו וכינ האר
 מאֹמַהְב יתסארב ארואו דיִפרַתְב דנואדכ זַא ןכיל רב

 ימיטע יאה ראכ רו דיאמנ תדאבע דוכ לד
 אמַאו :דינכ רכפת תסא הדרכ אמש יארב הכ הכ

 האשדאפ םַהו אמש םה דורו תַרארָש רַנַא

 :  דש .דיהאוב ךאלַה אמש
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 הכח ני לאומש לווא באתכ

 גי :םאב

 א ןוָנו רש האשראפ הכ רוב הלאפ (יס) לאש
 כ לּואָש :דוב הדומנ תנטלס לֶאְרְשי רַב לאס וד
 זַאו דיזגרב לֵאָרְׂשִי וַא רֿפנ ראזה הפ דוֿכ ַתַהְגְב

 ָהוכ רו ׁשֵמְכמ רד לּואש אב ראוַה וד ןאשיא
 תַעְבְג רד ןּתני אב ראזָה ךַו דנוב לֶאדתיַב

 הַמְיַכְב אר םוק היקב זַא םַכֹרַה אֹמַאו ' ןיִמָיְנּ
 הכ אר םיתָשְלַּפ לוארק ןַהְנויו : דאתסרפ שא
 ארניא םיִתְׁשלַפ דאד תפכש דנוב הָעְבִג רד
 התכאונ אֹנַרַכ ןימז יִמאמַת רד לּואָשו דנדינש
 ד ימאמַת ןוו + דױנׁשַב ןאִנארַבֲע יִא הכ תֿפג
 אר םיִתָשְלַּפ לוארק לּואָש הכ דנדינש לֵאָרׂשִ
 םיִתְׁשְלַפ ָרנ לֵאָרְִׂי הכניאו תַא הדאד תש
 לנלג רח לאש ךנ םוק דנַא הרש הורכמ
 : דנדש עמג

 ה ראוס ראזה ששו הבארע ראזה יס םיִתְׁשְלֿפו

 ראמשיב אירַד ָהָראנָכ גיר למ הכ אר יקל
 דניאמנ גְנְג לֵאָרְִׂי אב את דנַדרַכ עמג דנדוב

 ןואזתיּב יקְרׁש ףהמְב ׁשֶמְכִמ רד הדַמָא רב
 ירד הכ דנדיד ןאיִלִאָרְׂשַא ןוגו :דנדז ודא
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 גי לאומש לווא באתכ וכר
 ספ רנדוב בֶרָטֶצמ םֶוק הכ אריז דנָתפַה יגְנַת

 אה השיבו אה הראגמ רד אר דוכ ןאשיא

 : דנַדרַכ ןאהנפ אה הרַכַצֹו אה הרֿפהו אה הוירכו

 דַעְלִ .רָּג ןימוְב .ןְּרי וא ןאיָנארְבֲע זַא יִצָעַב
 ימאמתו דוב לנלִג רד זונָה לּואָשו רנדרַכ רובע
 : דנַוב ןאורַל וא בקע רד םוק

 ןיעת לאט | הכ יתקו | קפאומ חור תפַה ספ ח
 לגב לָאומש אֹמַא דרכ גנרד דוב הדומנ

 לּואשו ; דנרשימ הדנַנארפ וא א םוקו דמאינ ט
 מ אר יתמאלס יאבדו ינתכוס ינאברק תפג
 :דינארדנ אר ינתכוס ינאברקו דירואיִב ןמ

 רש ראפ ינתכופ ינאברק ןדינאררג זַא ןוָנ

 שַתיִיִתִת ַתַהְגְב לּואָשו = דיפרב לֵאמׁש ךניא
 הָנ תפג לָאמְׁו + דַמָא ןוריב יו לאבְקֶתְסֶאְב א

 ָךמ וא םוק הכ םדיד ןוָנ תפג לאש ידרכ
 ןיעמ יאה חור רד ות  דנושימ הדנכארפ ןמ
 :דנַא הרש עמג ׁשַמֹכִמ רד םיִתְׁשלפ ידַמאינ

 לָּגְלִ רד ןמ רב םיתַשל ןאלַא םַתֹֹֿג ספ
 אר דנואדכ ידנמאצר ןמו דַמָא דנַהאוכ  דורפ
 ינאברק התכאס רובנמ אר ןתשיוב ספ םדיבלטנ

 תפג לּואָשְב לָאּומְשו : םדינארדג אר ינתכוס >
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 זכר גי לאומש לװא באתכ

 תיאדכ הָוהְי הכ ירמַאו ידומנ לַמַע הנאקמחַא
 הכ אריז ידרואינ אָנְב תסא הדומרֿפ רמָא תב
 את לֵאָרִׂש רב אלת תנטלס דנואדכ לאה

 יי ָתֹנַמלַפ אלא ןכיל = : תשאדימ רארק רב דַבֲאְ
 תַהְַב  רנוארכו = דֶגאמ = דַהאוכָנ ראותסא ות

 תסָא הדומנ בלט דוכ לר קֿפאומ ידרמ שיופ

 יאושיפ הכ תסַא הדרכ רומָאמ ארוא דנוארכו
 אר דנואדכ ןאמרפ ות הכנוָנ רשאב יו םק

 : יתשאדנ האננ
 מ ןמָניִּב הָעְבִג הב לנְלִנ וא .התפאכרב לֶאּומָש
 דנדוב ׁשַהאֹרמַה הכ אר ימוק לּואָשו דַמָא
 ₪ שָרְסְּפ לאו : דיד ןאס רֿפנ רַעְׁשְש  רדקב
 רד דנדוב רצאח ןאשיא אב הכ ימֹוקו ןַּתנּו

 וררא ׁשֶמָבמ רד םיִתְׁשְלַו רנרנאמ ןמניִּב הָעְבִ
 זי רד םיִתְׁשְְפ יודרא זַא ןאגדנננ גאראתו + דד
 א הקרפ ךי הכ רנדמָא ןוריב הקְרֹפ הס
 :רנרומנ הנוח לעּוש ןימזב הֶרַפְע הארב ןאשיא

 תדנדרכ למ ןהח תיִּב הארב רגד הפ
 ַהֵרַד רַב ףרשמ הכידַח ָהארֶב םֹוס הקרפו

 : דנדומנ הָנוַת תסַא ןאבאיב בנאָנְב םיִעֹובְצ
 טי דׁשימנ אריפ ירננַהָא לֵאָרִׂי ןימז ימאֹמַת ר
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 די, 3 לאומש לווא באתב חכר
 ןאיִנארְבע אדאבמ דנַתֿפנמ םיִתָשְלַּפ הכ אריז

 עימנו : דנזאסְב הינו אי רישמש דוכ יארב כ

 את דנדמָאימ דורפ םיִתְׁשְלַפ ָךנ אה לֶארָשי
 זית אר דוֿכ סאדו רבתו ןַהָא ןאת ליב כרַה

 הס לאננו ןַהָא ןאװ ליב ְתַהָנְב אמא :דנכ אכ
 ןאר ןאג ןַהָא ןדרכ זית ארו רבו הנאדנד

 רד הזינו רישמש גנג ור רדו +: דנתשאר ןאהוס בכ

 דנדוב ןָתֶנװו לּואש אב הכ ימוק ימאמת תסד
 : דוב ןָתָנוי שרפפו לּואָש ָךונ אמַא רשנ תֿפאי

 1g : ַנַָמָא ןוריב ׁשֶמְכַמ ָךבְטְַב םיִתְׁשְלְפ לוארקו כ

 הי-.באב

 ןאוגב .לּואָש ספ ןֶתְני הכ רש עקאו יור א
 םיִתְׁשְלַפ לוארקב את איִב תפג דוכ ךאד חאלֶס
 אר דוכ ָךֵדְפ אמָא םירדגב דנא ףרט ןֶאְב הכ

 ָתֹכרד ךיז הַעֹבּג הראנכ רד לּואשו :דאדַנ רַבָב ב
 הכ ימוקו הוב ןַכאס תסַא ןורגְמ רד הכ יראנַא

 :דנרוב רפנ רצשש 'אנימכת דנדוב שהארמה

 ךֶּב סֶתְניִפְדְב דֹובָבֵא רדארב בּטְהֲאְְּב הָיִחַאְ
 סבלמ דוֿפִא אב הלש רד רנואדכ ןהאכ יִלֲע
 :דנתשאדנ רבכ ןָתַנֹוי ןתפר וַא םוקו רוב הרש
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 טכר די לאומש לווא .באתכ
 ד אהנָא זַא תְסאוכימ ןָתְנַי הכיאה רַבְעַמ ןאיִמ רדו

 ןיִאב זית .הרכצ ךי דרדגב םיִתׁשְלְפ לוארק רזנ
 יכי םֶסַא הכ דוב ףרט ןָאְב זית הרכצ ךיו ףרמ
 ה אה הרַבַצ ןיא זַא יכיו : דוב הָנָכ ירניד םֶסָאו ץצוב
 דוב הדאתסיא שָמְכִמ ךבארב רַד לאמש מב
 ןְתֶֹוו :הָעְבִנ ָךֶבארַב רד בֹונָג ףרמְב ירנידו

 ןיא לוארק דזנ איִב תפג דוב ךאד חאלֶס ןאונב
 אמ יארַב דנואדכ דיאש םירדגב ןאנותכמ אנ

 אב ןדינאהר זַא אר דנואדֿכ הכ אריז דנכ למע
 שראר האלו :תסינ יענאמ לילק אב אי ריתַכ
 שיפ אמנ למע רשאב תַלְד רד הָנֹרַה תפג וב
 :םַתסַה ות אב ות יאר קפאומ ןמ ךניא ורב

 רדג ןאמדרמ ןיא ףֵרמְב אמ ךניא תפג ןְתַנֹו

 ט אמב רנַא :םיזאס רָהאֹמ אהנָאְב אר דוכו םיאמנ

 האגנָא םיִפַרְב אמש ָךזַנ את דיתסיִאָב דוג ןינג

 םיהאוכנ ןאשיא ךזנו דאתסיא םיהאוכ דוכ יאָג רד

 י דייִא רב אמ מ הכ דנג ןינְָג רנַא אמא : תפר

 אר ןאשיא דנואדכ אריז תפר םיהאוכ האגנָא

 ןיא אמ תהנו תפא הדומנ םילכַת אמ ָתַדְב

 אי ןתשיוכ ןאשיא יוד רַה ספ :דוב דחאוכ תמאלע
 םיִתְׁשְלַו רנתבאס רַהאֹט םיִתְׁשְלְּפ לֹוארקב אר
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 לאומש לווא באתכ
 דוכ הכיאה הרפח וַא ןאיִנארְבַע ךניא דנתפג

 : דניִאימ ןוריב דנא התכאס ןאהנפ ןַא רד אר

 הדרכ באמכ אר שראד חאלֶסו תני .ןאלוארקו
 ןאשנ אֹמְׁשְב יזיִנ את דיִא רב אמ ךוַנ דֹנַתֿפג

 בקע רד הכ תפג דוכ ראד חאלסב ןָתָנויו םיהד
 לֵאְרְׂשִי תּפְַב אר ןאשיא דנואדכ אריז איִב ןמ
 ךזנ רוכ יאפו תֹסַדְב ןֶתָנּיו :תסַא הדומנ םילפַת
 ו בקע רד שראד האלו תפר אלאב ןאשיא

 שראד חאלסו דנדאתפא ןָתנֹו יור שיפ ןאשיאו
 הכ לװַא ךאתשכ ןיאו : תַשכימ וא בקע רד
 רֿפנ תפיב ךדקב דנדרכ שראר האלסו ןֶתָנוי

 רדו :ןימז ןאג תפנכַי ךאיש ףצנ ברק רד דוב

 ראתפא רַד לולות םוק יִמאֹמַתו ארחצו ודרא
 ןימזו דנרש ןאזרל זינ ןאגְנֿנכ גאראתו ןאלוארקו
 :דידרג עקאו יגרזב לְלּנִת ספ רש ללזתַמ
 האננ ןיִמנְב ָהֵעְבנ רד לואש ןאנאב הדירו
 רַהְב הרש התכאדג הובנַא ןָא ךעאו רנדרכ
 הכ ימֹוקְב לאו + רנרשימ הדנכארפ ףרמ
 דיניבָבו רינכ ץחפַת ןַאלַא תפג דנדוב שהארמה
 דנדרכ ץחפת ספ תסַא התפר ןוריב הכ אמ זַא

 : דנדובנ רצאח שראד האלו ןֶתָני ךניא הכ
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 אלר די לאומש לװא באתכ

 חי ךידמ אר אדכ תובאת תפג הָיִחַא הב לּואשו
 ָהארמה תקֹונַא רד אדכ תובאת אריז רֶואיִב

 אב לּואָש ןוִג רש עקאוו + דוב לֵאָרׂשִי יִנֵב
 יודךא רד שאשַתְנִא הכ תפגימ ןכס ןֶהאכ
 תפג ןהאכב לּואָשו רשימ הדאיזו הדאיז םיִתְשְלִּפ
 : ראד האננ אר דוב ָתסְד
 עמנ .רנדוב ין אב הכ ימֹוק ימאמַתו לאש
 ָךַצְב סכרה ךישמש ךניאו דנַדַמֲא גְנגב הרש

 ינאיִנאֹרְבעְו : דוב ימיטע ראיסב לאתק דוב שקיפר
 הארמַהו  דנָדוב םיִתָשְלִּפ אב ןאוַא לֶבָק הכ
 ןאשיא דנדוב הדַמֲא ודראָב ףארטא זַא ןאשיא
 דנרוב ןֵתנֹו לואָׁש אב הכ ינאיִליִארִׂשַא ָךַמ זינ
 דוכ הכ זינ לֵאָרְׂשִי ןאדרמ יִמאֹמַתו + רנתשנרַב

 דנדוב הדרַכ ןאהנפ םִיַרְפָא ןאתסַהוכ רד אר
 דנַא הרש םֶוהְנמ םיִּתָשְִּפ הכ | דנדינש ןונ
 דנואדכ ספ : דנדומנ בקאעַת גנְנ רד אר ןאשיא

 -תיִּב את גנו דאד תאגנ אר לֶאְרָשְ זורנָא רַד
 דנדוב יגנַת רַד ורנָא לֵאָרׂשִי ןאדרמו : ריסר א
 רוב התפג הדאד םסק אר םוק לּואש הכ אריז
 הדישְכנ םאקַתְנִא דוכ ןאנמשד וא ןמ את

 םאעט םאש את הכ יסָכ דאב ןועלמ םשאב
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 לאומש לווא באתכ בלר

 ימאמתו : דנדישְננ םאעט םוק ימאמתו דרוכב הכ

 יור רַב לסע אגא רד הכ דנדיסר יִלגְנגְב םק
 ךנא .דנרש לכאד לגב םק ןו :דוב ןימז וכ

 שנאהרב אר דוכ תפד ידַחַא אמַא ריבי לס
 ןְתנֹו ןכל :דנרירַת םפק וא םוק ארז דרבנ מ

 הדינשנ דאדימ םסק םֹוקְב שָרַרַּפ הכ ימאגנה
 תשאר תסד רד הכ אר יאצע ךונ סַּפ דוב
 תסו דרב ורפ לפע ןאשְב ארנָא הררכ זארד

 :דידרג ןׁשֹור וא ןאמשנ הדרב שנאהַרָב אר דוכ

 תררפ תפג הדומנ הגות ואב םוק וַא יצכש חכ

 דאב ןועלמ תפג הדאד תכנס םסק אר םק
 הרש באתיב םוקו ' דרוכ םאעט ורמַא הכיסכ

 ברטצמ אר ןימז םרדפ תפג ןָתְנויו + דנדוב טכ

 רדקנ םנאמשְנ הכ  ריניבְב ןַאְלַא תפָא התכאס
 הדישג לסע ןיא זַא .יכְדנַא הכ תסַא הרש ןשור
 תְראג וַא םוק .זורמָא רנַא הדאיִז רדקנו :םַא ל

 דנרְוכימ תענאממיב דנַא התפאי הכ דוכ ןאנמשד
 רו .: רשימָנ הדאיז ראיפב םיִּתְׁשלַפ לאתק איִא אל

 םָוחְנמ ןוליא את ׁשֶמְבַמ וַא אר םיּתְׁשְלַפ זורנַא
 רב םוקו :דנֿבש באתיב ראיסב םוק דנתכאס בל

 הלאפוגו ןאואנו ןאדנפסוג זַא הדרַכ הלמח תמי
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 גלר די לאומש לװא באתכ
 אב אראהנָא םוקו דנתשכ ןימז רַב התֿפרְג אה

 ול דנתֿפנ הדאד רַֿכ אר לּואשו :דנַדְרכ ןוב
 דנרוכימ ןוכ אב הדיזרו האנג דנואדכְב םֹוכ ךניא

 גרזב יגנס ורמָא דיא הדיזרו תנאיכ אמש תפנ

 יל רַד אר דוכ תפג לּואָשו :דינאטלנב ןמ ךמ
 סכרה דיִיֹוגְב ןאשיאָב התבאס רַשַתְנמ םוק ןאימ
 רַרְואיִב ןמ ָךנ אר .דוכ ךנפסוג סכרַהו דוכ ןאג
 האנג ארכַב\ רירוכְב הדומנ חְבֶד אגניא רדו

 ןָא רד םוק יִמאמַתו דירוכמ ןוכ אב הדיזרונ

 אָגנָא רד הדרנַא וכ אב אר שואג םָכרַה בש
 הל אנַב דנוארכ יארב יחַבְרַמ לּואָשו :דנדרכ חבר
 דנוארכ יארַב הכ דוב לא ָחבְרַמ ןיאו דרכ
 : דומנ אנב
 ול םֹוַרְב םיּתְשְלְּפ בקע רד בשמָא תפג לּואָשו
 וַא הדרכ תַראֹג חֿבצ ײאנשור את אר אהנָאו
 דנתפג ןאשיא םיראדננ יקאב אר ידֲהַא ןאשיא

 רד תפג ןהאכו ןכב ִיִא דנָפַפ תַרַטִנ רד הָנֹרַה
 ול אדכ זַא לּואָשּו + םייונב ברקת .ארכב אנניא
 םיֹוָרְ םיִתׁשְל בקע וא איִא הכ מנ לָאופ
 אמַא ראד יהאוכ לֵאָרְׂשִי ַתסַדְב אר ןאשיא אא
 הל תפג לּואָש האננַא :דאדַנ באוג ארוא זורנַא רד
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 לאומש לווא באתכ דלר
 דיוש ךירזנ אָגְניאְב םוק יאסאור ימאמת יא

 הָנ רַד האנג ןיא זורמָא הכ דיניבבו דינאדבו
 ָהְדננאהְר ךדנוארכ תאיחב םסק אריז : תסָא יג טל

 רשאב םַה ןַתְני םֶרַפָפ רד רנַא הכ לאש
 ידַחַא םק ימאמַת וַא ןכיל ררמ דַהאוכ התבלא

 אמש תֿפֹנ לֵאָרְִי יַמאֹמַתְב ספ : דאדנ באונ ואָב מ
 ךיב ןָתֹו דוכ ספ אב ןמו דשאב רט ךיב
 תַרטנ רד הָנֹרַה דנתפג לּואָשְב םוֹת םישאב ףרט

 לֵאָרׂשִי יארכ הָוהְי הב לאָׁשו + ןכב דָא דנַסַפ אמ
 התפרג לּואָשו ןְתנֹו ספ הדב תסאר העדק תפג

 ןאימ רד תפג לּואָשו + רנתשנ אהְר םוקו רנרש במ
 התפר ןתְנויו דיזאדניִב הערק ןָתַנו  םֶרְסִפ ןמ

 הָנ הכ הד רַבֿכ ארמ תפג ןְתנֹויְב לּואשו :רש
 הכיאצע ָךנֶב תפג הדאד רַבַכ ואָב ןְתנֹו יהדרכ

 דיאב ךניאו םַדיִׁשְנ לסע יכָרְנַא םראד תפָד רַד
 ַא הדאיִז הכלב ןינָג אדכ תפג לואׁשו : םַרימְב דמ

 : רֶרַמ יהאוכ התנלַא אריז ןָתָנֹו יא דֹנכְב ןיא
 האָננ הכ ןְתְנֹו איִא דנתפנ לּואָשְב םֹוֹק אמַא המ

 דַרמְב דיאב תסַא הדרַכ לֵאָבְׂשִי רַד אר גרוב

 שָרַפ וַא ומ הכ דנואדכ תאיַחְב םסק אשאח

 אדכ אב זורמָא הכ אריז דאתפא דַהאוכנ ןימזב
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 הלר די לאומש לווא באתב
 ץאלֿכ אר ןָתְנֹו םֹוכ ספ תסַא הדומנ למע

 ומ םיִּתְשְלִּפ בקאַָת וַא לאָׁשו :רְרֹמַנ הכ דנדומנ
 :דנַהֿפכ דוכ יאֵנְב םיִּתָשְלַּפו דמָא זאב

 ומ תֿפְרְג תַדְב אר לֵאָרִׂי תנטלס ןאנע לּואָשו

 בָאֹומ אב נע דוֿכ ףארטַא ןאנמשד ץימג אבו

 ררכ גנג םיִּתָשְלּפו הָבֹוצ ךולמו םֹודָאו ןומעינב
 חמ ירילדבו : דשימ בלאג דומנימ הנוַת הכ ףרט רַהְבּו

 לֵאָרְִׂי הדאד תַכָׁש אר ןאיקלאמעו דומעמ למע
 ; דינאהר ןאשיא ןאגְדננכ גאראת תסד זַא אר

 טמ םֶסֶאְו דנדוב עושיבלמ יושיו ןְתָנֹו לּואָש ןארספו

 שא הדאז לװא םֶסֶא תסניא ׁשנארַתֹכד יאה
 נ םַעְִחֶא לּואָש ןז םֶסֶאו + לָכֵמ ךוכ ֶסֶאו ברמ

 רֵניִבֲא שרבשל ךאדרס סאו דוב ץֵעַמיִחַא רסכד
 א דוב לּואָש הפ שיקו : דוב לּואָש יומע רַנְדַּ
 : דוב לֶאיִבַא ךספו רֵנְכֲא רדפ רנו

 בנ תַבָס גְנְג םיִּתשְלַּפ אב לאש יאה זור ימאמת רדו

 לּואש הכ תַעאְגנש בחאצו תווק ךחאצ רַהו דוב

 :דרוָאימ דוכ ךונ ארוא דידימ
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 ומ לאומש לווא באתכ

 וט. באב

 דראתסְרפ ארמ דנואדכ תפג לּואָשְב לֶאּומְׁשו
 לֵאָרְׂשִי וא םוק רַב את םיאמנ חֶסַמ ארת הכ
 דנואדכ םאלכ ןאוא ןַאלַא ספ יוש האשְדאפ
 : ושב אר
 לֵאָרְׂשִי הב קלמע הָננֲא דיוגימ ןינָג תֹואָבְצ הוה
 ימאגנה הנוגנ ה םא התשאד רָמאֹכְב דרכ

 האר רד וא אב דַמֲאמ רַב רַצָמ ַא הכ
 תסָכש אר קלַמעו ורב ןַאלַא סָּפ :דרכ תמואקמ
 לכ לאב אר ןאשיא ּךֵלֶמי אָמ מג הדאד
 הכלב אמרֿפמ תקפש ןאשיא רבו זאס דובאנ

 | רתשו דנפסוגו ןאגו הראוכ רישו לפַטו מ דרַמ
 | : שכב אר גאלאו
 תפיוד ןאשיא וַאו דיבלט אר םוק לּואָש ספ
 רַד הָרּוהְי וַא רֶרַמ ראוה הדו הדאיפ ראזַה
 הַדַמָא קלע  רהשב לּואָשְו :דיד ןאס םיִאָלִמ
 תפג ןאינק הנ ad : תשארג ב ידאו רד

 לאחו םזאס ה - אב אר אמש אדאבמ
 הכ ימאגנה sla ַהֹמַה אב אמש הכנַא
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 ולר ומ לאומש לווא באתכ
 ןאיִניק ספ דידומנ ןאפחַא דנַרמָא ןוריב רָצָמ זַא

 ז קֶלָמַע לאו :דנרׁש רוד הקמ ןאיִמ זַא <
 רַצַמ ָךָבארַב רד הכ רוש את הָלַה וַא אר
 ה קלמע האשְדאפ גאו :דאד תש תא
 ריִׁשִמַׁש ֶדָב אר קלֿכ ימאמתו תַפְרְג הדנז אר
 גנַא םו לּואש אמאו : תפאס ךאלה לכלא
 אה יראורפו ןאואגו ןאדנפסוג ןיִרַתְהַבּו אר
 דנתסאוכנ הדומנ נירד אר בוכ ןיִנרַהו אה הרבו

 תמיקיבו ראוָכ ןיִנרַה ןכיל דנזאס ְךאלַה אראהנָא
 : דנתבאס דובאנ לבְלאַב אר
 י : תפג הרש לזאנ לָאּומש רב דנואדכ אלו
 אי םתכלאס האשְךאפ אר לּואש הכ םֶרש ןאמישפ
 אגב אֹרַמ ָםאלַכ התשנרַב ןמ יוריפ וא אריז

 מאמה הרש ךאנמשכ לאומׁשו תסַא הדרואינ
 גי ןאדאדמאבו :דֵרֹוֲא רַב ראירפ דנואדכ ָךזנ בש

 תאקאלמ אר לואש את תפאכ רַב לָאּומש
 הכ רנתפג הדאד רַבָכ אר לֶאּומשו דיאמנ
 ןתשיוכ ַתַהְנְב ךיאו דַמָא לַמְרכ הב לאָׁש
 לָּגְלְג רו תשדנ הדז דודו רומנ בצנ ינותס
 > לואש ךמ לָאּומַש ןוגו :תפַא הדַמֲא דור
 ות רַב .דנואדכ ַתַכְרְב תפג ואב לאש דיסר
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 ומ לאומש לווא באתכ חלב
 :םַדרוַא אֵגְב אר דננאדכ ןאמרפ ןמ דאב

  שוג רד ןאדנפסוג יארצ ןיא ספ תפג לָאּומש די

 לאש : תסיִג םונשימ ןמ הב ןאואג גנאבו ןמ וט
 אריז דנַא הדרוָא קֶלָמִע א אר אהניא תפג
 דנתשארד גירד אר ןאואגו ןאדנפסוג ןירתֶהַב םוק

 היקב דעאמנ ינאברק תיארב הֶוהְי יארַב את
 : םיתכאס אלה לבלאב אר
 הָננַא את אמנ לֹמֲאַה תפג לּואשב לָאּומְש
 ארי וא םִיגְב ותְב תפג ןמְב בשיר  דנואדכ
 :ֹוגְב תפג

 ךגוכ .דוכ טנ רַד ות הכ ימאננַה תפג לֶאּומָשו

 איִאְו .ירשנ לֵאָרְׂשִי טאבפַא ָסיִאַר איִא ידוב
 האשךאפ לֵאָרְׂשִי רַב את דרכנ חֶסמ ארת דנואדכ

 ןיא תפג הראתסרפ יהארַב ארת דנואדכו :יוש חי
 אבו זאס ךאלַה לכְלאָב אר ראכהאנג הקמע

 לוק אֹרָג ספ :דנוש דובאנ את ןכ :גננ ןאשיא שי
 הדרָוָא םונה תַמיִנָג רַב הכלב ידינָשנ אר דנוארכ

 לַמַע תסַא רַב רנָוארפ ָךטנ רַד הכ אר הָננֲא
 אר דנוארכ לוק תפג לֶאּומָשָב לאָׁש :ידומנ כ

 דאתסרפ ארַמ דנואדכ הכ יהארבו םדומנ עאמתְסַא
 הקלַמעו וא אר הָלָמע האשדאפ גנעו םתפַר
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 ומ לאומש לװא באתכ

 תַמנג וַא םוק אמא : םתפאפ ךאלַה לכלב אר
 הרש םארח הָננֲא ןירַתהְּב ינעי ןאואגו ןאדנפסוג

 לגג רד תואר הוהְי יארַב את דַֹתֿפְרְנ דוב
 דנואדכ איִא תפג לֶאּומְש : דננארדגב ינאברק

 אי תסַא דונשוכ הָיאבַו ינתכוס יאה ינאבָרקְב

 ינאברק זַא תעאטא ךניא דנואדכ ןאמרֿפ תעאטַאְב
 :תסַא רתוכינ אה וכ היפ וא ןַתפְרְנ שוגו אה

 תפָא ירנ ודאָג האנג לָתַמ דרַמַת הכ אריז
 הכנוג תסַא םיִפְרִתו יתסרפ תב לתַמ ישכ ןדרנו

 א ארת זינ וא ידרכ ְךרַת אר דנואדכ ָםאלַכ
 :דומנ דר תנטלס
 ןאמרפ זַא אריז םֵדֹרַכ האנג תפג לאּומשב לּואשו

 םוק זא הכנוג םדומנ זֹואְנַת ות ןכפו דנואדכ

 אֹנַמַה לאח ספ :םַדיִנַׁש אר ןאשיא לוק הריפרַת

 ידרנרב ןמ אבו יאמנ ןֿפע ארמ האנג הבניא

 :םיאמנ תדאבע אר דננאדכ את

 הכנוג םֶדרָגימְנ רַב ות אב תפג לאָׁשְב לֶאּומָש
 ארת זינ דנוארפ יהַדּומַנ ךרת אר דנואדכ םאלכ
 :תסַא הדומנ דר לֵאָרׂשִי רַב ןדוב האשדאפ זַא
 ןמאד וא דש הנאור את תשנרַב לֶאּומְׁש ןו
 !:דש הראפ הכ תּֿפרְנַב ארוא ַהָמאָנ
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 וט לאומש לווא באתכ מר
 לֵאָרְִׂי תנטלס דנואדכ זורמָא תפג ארו לָאּומַׁשו הב

 תַא היאסמַה הב ארנַא הדרכ הראפ ות וַא אר

 לאל זנו : תסַא הדאד תפָא רַתהַב ות זַא הכ טכ

 דוכ ָהֶראֹרַא הב ריגו דוגמנ גורד לָאבׂשי
 ָהְדארַא הב הכ תסינ ןאסנָא וא ארז רַהֵדֹימנ
 לאח םַא הדרכ האנג תפג :דהד רייגַת דפ ל

 ךוצהבו םמוק ךיאשַמ ךוצחב ארַמ הכניא אנמת

 את ידרנרב ןמ ָהארמַו יראד םרָתחֹמ לֵאָבׂש
 רד לֶאּומְׁש ספ :םיאמנ תדאבע אר תיאדכ הֶוהְי אל

 תדאבע אר דננאדכ לּואשו תשנרב לּואש בקע

 : דומנ
 ןמ רזנ אר קֶלָמַע האשראפ גָנע תֿפנ לֵאּומְׁשו
 תפג גנעו דַמָא וא ךונ ימרלב גנעו דירגאיב

 לאמה : : תסָא התשרג תומ ְַֿת הכ יתסררֶב גל
 ראלוא יב אר ןאנז ות ךישמַש הכנאנג תפג
 יב ןאנז ןאימ וַא ות ךדאמ ןינָגמַה תסָא הררכ
 ָךוצחְב אר נע .לָאּומשו דש רַהאוכ דאלוא

 :דרכ הראפ הראפ לֵנְלַנ רַד דנואדב
 הב דוכ ָהנאכב לּואָשו תפר הָמְר הב לאּומָׁשו דל
 לּואָש ןריד יארב לֲאומׁש :רַמָא רב לּואָש ַהָעְבִּג הל

 יארַב לָאומש אֹמַא דמאינ רניד ׁשַתאֿפו ןור את
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 מ | ומ לאומש לווא באתכ
 הרש ןאמישפ דנואדכו תפרגימ םַתאֹמ לאש
 התכאס האשדאפ לָאְרָשָי רב אר לּואָש הכ דוב
 : דוב

 וט באב

 יארב ות יְֵב את תפג לֵאּמׁשב דנואדב
 תַנטלַפ וא ארוא ןַמ הכנונ יריגימ םתאמ .לּואש

 אמר

 אר דו ָהקח ספ םדומנ דר לֵארְשִי רב ןדומנ

 -תיִּב ישי ךזנ ארת את איִב הדרַכ רפ ןנור זא

 יהאשדאפ שנארספ זַא הכ אריז םַתְסְַפַב יִמְחַל
 הנוגָנ תפג לֶאּומַׁש :םַא הדומנ ןַיעת דוכ יארב
 דנואדכ תשכ רהאוכ אֹרַמ דונְׁשב לאש רַנָא רב
 תַהְנָב הכ וגו רַבְב דוכ הארמה יהלאסוג תֿפנ
 :םַא הדַמָא .דנוארכ יארַב ינאברק | ןדינארדנ
 םאלָעַא ארת ןמו אמנ תועד ינאברקב אר ישיו

 ותב הכ אר יסכו ינכְב דָיאב הָנ הכ םיאמנימ

 הָנֶא לָאּומשו :אמנ חסמ ןמ יארַב םיאמנ רמַא
 הדרוא אגב דוב התפג ואָב דנואדכ הכ אר

 הרש ןאזרל רהש ךיאשמו הדַמָא  םָחְלתיִבְב
 יתמאלס אב איִא דנַתְפגו דנְדָמָא וא לאבקתָאְב
 ןדינארדג ינאברק תַהְנְב יתמאלס אב תפג :יִאימ
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 ומ לאומש לװא באתב במר
 םידקת אר דוכ ספ םַא הרַמֲא דנואדכ יארב

 ישי ואְו דךִיאיִב ינאברקב ןמ ָהארֹמַה הרומנ

 ינאברקב אר ןאשיא הדומנ םידקת אר ׁשנארַסּפ

 רב דנדַמָא ןוָג הכ רש עקאוו : דומנ תועד ו

 דנוארכ חָיָשָמ "אניקי תפג התכאדנַא רֿמנ בֵאילֲא
 :תסַא | ךוצהְב

 ידנלבו שא הרהגב תפג לֶאּומְשב דנוארכ אמא \
 םא הדרכ דכ ארוא אריז אמנמ רטנ שָתַמאק

 הכ ארו דרגנ ימנ ןאפנָא לְתָמ דנוארכ הכנוג

 :דרגנימ לרב דנואדכו דרגנימ רַהאמְב ןאפנַא
 לאּומְׁש רוצה וַא ארוא הדנאוכ אר בָדָנִבֲא ישיו ח

 הדיזגנרב זינ ארניא דנוארכ תפג ארואו דינארדג

 רנואדכ תפג ואָו דינארדג אר הָמָש .יִשיו : תסָא ט

 רָסָּפ תפָה יש :תסַא הדימנ רב זינ ארניא י

 ישיַב לָאּומשו דינארדג לאומש ךוצח א אר רוכ
 :תסַא הדיזגנ רב אר אהניא  דנוארכ תפג

 דנרש םאמת תנארספ איִא תפג יִשיִב לֶאּומָשְו א
 אר חלנ וא ךניאו תסַא יקאב װנַה רַתגוכ תפג
 רנאיב ארואו תַרֿפב תפג ישב לָאומשו רָנארְגימ
 : תַסָשֶנ םיהאוכנ דִיאיִנ אָגניאַב וא את הכ ארז

 וכינו ור ךרפ ואו דרנַא ארוא הדאתסְרֶפ םַפ בי
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 גמר זמ לאומש לווא באתב

 התסאכ רב תפג דננאדכו דוב רַמְנִמ שֹוכו םשְנ

 גי לֶאומׁש ספ : תסַא ןימַה הכ אריז ןכ הכַמ ארוא
 שנארדארב ןאיִמ רד ארוא התפֶרְנ אר ןנור הקח

 רב דנוארכ ָהֹור דעַבו זורנָא זַאו דומנ חסמ

 הָמָר הב התסאברב לַאומׁשו רש ילותסמ דו
 : תפר

 יי זַא דַב הורו רש רוד לּואש זַא דנואדכ חור

 וט ןאגדנבו :תכאסימ בְרטצמ ארוא דננאדכ באג

 ארפ בנאָג וַא דב חוה ךניא דנתפג ארו לּואש

 מ ןאגדנב אמ יאְקֶא ספ + רזאפימ ברטצמ ארת

 את דיאמרֿפ רמַא דנתפה תַרּוצחַב הכ אר דוב

 דשאב רַהאמ ןתכאונ טַברַב רב הכ אר יסכ

 ותהי אדכגםנאנהנא יהב ם המ דנִיונְב

 דַהאֹוכ וכינ ארתו ראֹוַנְב דוב תֹמֵדְב דִיאיִב

 יאר ּיסַכ ןָאלַא תפג רוכ ןאַדנבְב לּואָשו :רש
 הדרכ אדְיַפ ןמ יארב רשאב רַהאֹמ ןתֹכאוַנְב הב
 חי באג רד שנאמראכ וא יכו :רדיִרוֲאיִב ןמ ךזנ

 הכ םדיד אר יַמְחַליתיֵּב ישי רכפ ךניא תפג ו
 הדומזָא גנג ךרמו תעאְגש בחאצו רָהאמ ןתכאונב

 דנואדכו תסַא תרוצ וכינ ץכשו ןאבז חיצפו
 וט ישי ךונ ןאדצאק לואש ספ 3 רשאבימ ו אב
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 זי , זט לאומש לװא באתכ דמר
 ןאדנפסוג אב הכ אר רֶוְר תַרָסַּפ תפג הראתסְרֶפ

 ראב ךִי ישי האגנַא :תסרֿפב ןמ ָךנ תסַא כ

 הלאגב ךו בארש ךשמ ךו ןאנ זַא אלא
 : דאתסְרַפ לּואָש ַדזמ דוד דוכ רספ ַתֹסרְב התפרנ

 ואְו דאתסיא יו ָךֹוֹצֹהְב הדַמָא לאש רזַנ דודו אנ
 :דש וא ראד חאלפו תשאר תסוד ראיסב ארו

 ןמ ךונ רוד תג הדאתסרפ ישי ךזנ לּואָשו בכ
 עקאוו :דַמֲא דנסַפ םֵרָמֵנְב הכ אריז דָנאַמְב גכ

 רב אדכ בנאג וַא דב חור הכ ימאננַה רשימ
 ְתסַדְב התפְרג טברב רַוָד הכ דמָאמ לאַׁש
 לצאח תַחְצְו תַהאְר אר לאש תכאונימ דוב
 : תפרימ וא זא דב הורו רשימ

 פאב

 עמָנ גנג יארְב אר רוב כשל םיִּתְשְלְפ = א
 עמג תסַא היִדוהי רד הכ הכוש רד הדומנ

 םיִמּד ספא רד הקו הכוש ןאיִמ רו רנרש
 הרש עמג לֵאָרְׂשִי ןאדרמו לּואָשו :דנרז ודא
 םיּתְׁשְלַ הלבאקמב הדז ודְרא הֶלֶא ַהָרַד רד
 ךָי וַא הוכ רב םיִּתָשְלִפש + דנְררַב יארָא צ
 ףרטב הוכ רב ןאלִאָרׂשֲאו דנדאתסיא | רט

244 

 ןנ

 שש ]



 זי לאומש לװא באתכ

 : דוב ןאשיא ןאימ רד הָרֵדֹו דנדאתסיא רניד

 הב יָמֲטמ יַראֹבמ ָךרַמ םיתְשְלְפ ודא זַא
 שדקו דַמָא ןוריב דוב תג ךהש וא הכ תיל
 כ וכ לס רו + דוב בת ךו עא שש

 הרז ןו דוב סבלמ יסְלֿפ ָהֵרוְבּו תשאד יניגנַרְב

 שיאהקאס רַבו :דוב גְנְרְב לאָקתַמ ראזַה גנפ שא

 שיאה ףְתָכ ןאיִמ רדו ןִגְנַרְב יאה דנב קאס

 ךרונ לַתֶמ שא הזינ בו : דוב ןיִגַרְב קארזמ

 ןהָא לאָקְתַמ רַעְׁשַׁש שַא הזיַנ רו ןאגהאלוג

 הדאתסיא ואָו : תפרימ וא שיפ שראד רפסו דוב

 ארְג תפג ןאשיאבו רז אדצ אר לֶאְרְשי גאוֿפַא
 יניתשלפ ןמ איִא דידומנ יארָא ףצ הדַמַא ןוריב
 יצכש דוכ יארב ' לּואָש ןאגֶדנב אמשו םַתסינ

 דָנאותב וא רנַא :דיִא רב ןמ ָךזנ את ריניזגרב

 אמש ןאגדנב אמ רַשכב ארמ הדרכ גנג ןמ אב

 הדמא בלאג וא רב ןמ רַאו רש םיהאוכ
 אראמ הרש אמ  ןאגָדנב אמש םשכב ארוא

 זורְמָא ןמ תפנ יניִּתשְלַּפ : דומנ דיהאוכ ינדנב

 ןמב יצכש םַרָאיִמ גננב אר לֵאָרְׂשִי יאה גופ
 לואש  ןוגו :םיאמנ גנג םַה אב את  דיהדב
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 יי לאומש לװא באתכ ומר
 אר יִנּתָשְלַּפ ןאנפס ןיא אה לֶאָׂשִי ָעימג
 : דנֶריִסרַתְב ראיסב הרש ןאסארַה דנדינש

 הָדֹוהְי םֶחלדתִּב יִתְרְפִא דרמ ןָא ספ ךֶָו ב
 רספ תשָה ארואו תשאר םאנ שי הכ דוב
 ןאימ רד לּואָש םאֵֹא רד דרַמ ןָאו דוב
 ספ הקו :דוב הדרוכ לאסו ריפ ןאֿמררַמ
 גנב לּואָש בקע רד הרש הנאור שי גרוב

 דנדוב התפר גנְגְב הכ שרספ הפ ָםְסֶאו דנַתְפר

 םֹוָסֹו בָדְנִבֲא שמוודו בָאיִלֶא שַא הדאז לווא

 רד גרוב הפ ןַאו דוב רתכנוכ רודו : דוב המָש די

 לּואש ךונ וא דָוְרו :דנדוב התפר לּואָש בקע ומ

 אר דוכ ָרַרָּפ ןאדנפסוג את דרכימ תֿפרו דַמָא

 םאשו הבצ יניִתְשלפ ןָאו :רנארגב םֶחְלְתיִּב רד וט

 ; תכאסימ רהאֹפ אר דוכ זר לָהְנְו דַמָאימ
 תנאררארב ָתַהְנְב ןָאלַא תפג דוד דוכ רב ישו

 ץרק הד ןיאו התשרב הל ןיא וַא הָפֶא ךי

 : באתָשַב תַנארַדאֹרַב ָךנ ֹודְאָבְו ריב אר ןאנ

 הכאה ךאדרס יארַב אר רינפ העטק הד ןיאו חי

 סרפב תנארדארב יִתמאלס ואו רַבָב ןאשיא

 עימו אהנָאו לּואשו :ריגְב .ינאשנ ןאשיא זַאְו טי
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 זמר זי לאומש לװא באתכ

 םיתְׁשְלְפ אבו דנדוב הָלֶא הרד רד לֵאָרׂשִי ןאדרמ

 : דנררכימ גנג
 כ ַתֹסַרְב אר הלַג התסאֿלרב ןאדאדמאב דוד ספ

 ארוא ישי הכנאנג התשאד רַבו תשאדגאו ןאֿפוג

 דיפר ֹודְרא ָךנסְבּו תֿפרְב דוב הדומרפ רמַא

 גנג יאֹרַב התפר ןוריב ןאדיַמְב רַכׁשל הכ יתקו
 אכ כשל אה םיִּתָשְלַּפ אה לָארשו : :רנרזימ הרענ

 ככ יבאבסַא רַוָרו + דנדרַכ יארַא ףצ רכשל לבאקמְב
 דֶרפְמ באבסַא ןאב האגְנ ָתַֹדְב תשאר הכ אר
 דו ןארדארב יִתְמאלְסו דמָא הדיוד רכׁשל ובו
 כ ךנא דרכימ וגתפג ןאשיא אב ןוָנו + דיסרפב אר
 תלָנ שַמְסָא הב ית יִמיִתְשלּפ ןראבמ ררמ ןָא
 שיפ למ הדַמָא רַב אה םיִתׁשְלפ רכשל א רוב
 רכ ןוָג לאש ןאררמ עימו + דינש דֹוָו תפג .ןס
 הררַכ רארֿפ שרוצה וא דנדיד אר דרמ ןָא
 הכ איִא דנַתֿפפ לֵאָרׂשִי ןאדרמ) :דנדיפרַת ראיסְב
 ואב "אניקי דידיד ריַאימ רַב הכ אר דרַמ ןיא
 רֶׁשֹכְב ארוא הכרהו ריאימ רַב לֵאָרׂשִי ןֵדרוָא גנב
 רזאפ דנמתלוד ןאוארֿפ לאמ זַא ארוא האשדאפ
 רַד אר שרדָּפ הנאו דהד ואָב אר דוכ רתכדו
 וכ הכ אר ינאפַכ דֶורו : תכאס רַהאוכ דאז לֶאְרְש
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 לאומש לווא באתכ המר
 תפג הדרַכ 35 רנדוב הדאתסיא וא דו

 הכ ארז רש .דהאוכ הג דכאדרב hess א
 יאה רכשל הכ תפיכ ןותבמ אנ יניִתְׁשלַפ ןיא

 ןיִמַהְב ארוא םֹוקו :דַכָא גננְב אר יח יאדכ זב

 ארוא הכ יצכָשְב דנתפג הדרכ באטכ ןאנכס

 ןכס ןאמדרַמ אב ןוו :רש דהאוכ ןינְג רֵׁשֹבְב חכ

 בָאיִלֶא םשכו רינש בָאיִלֶא שנרוב רדארב תפגימ
 אגניא הנ יארב תפג הרש התכורפַא דוָד רב

 הכ ָךונ ןאבאיב רד אר לילק הל ןָאו ידמָא
 םנאדימ ארת לד תְרארֶשו בכת ןמ יתשאדנ

 ןָאְלא ת5ֹֿנ ךִוָד :יהָדַמֲא גנִג ןדיד יארַב אריז טכ
 ףרטב יו זא םפ : תסינ יבֵבַכ איִא םַדרַכ הָנל

 ןאמדרמו תפג רט ןימַהְב הדינאדרג ור ירגיד
 ינאנככ ןוגו :דנדאד באוג רתשיפ לֶּתַמ ארוא אל

 רנתפאס רָבֹכֹמ אר לּואָש רש עומסמ תפג דִוָד הכ
 יפַכ לֶד תפג לאש הב רוָּו :דיבלט ארו ואו בל

 ןיא אבו דוהימ תַא הדנב רַתֿפנ וא ָבֶבָסְב
 ות תֿפג ךִוָרְב לּואָש : רנכימ גנג יניתשלפ גל

 ין אב את יֹורְ ניתְׁשלַפ ןיא לָבאקמְב ינאותימנ
 שיִנאוְג זַא ואְו יתפה ןאוָג ות הכ אריז יאמנ ג
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 טמר זי = לאומש לווא באתכ
 ול הדנב תפג לּואָשַב דָוָר :תסַא הדוב יגנָנ ךרמ

 יסרכו ירש הכ דינארָגימ אר דוכ ךרפ הְלִג תַא
 הל בקאעת ארנָא ןמו :דנדובר הלג זַא יִהֵרַב הדמא
 רמב ןוגו םרינאהר שנאהד או םתשפ הדומנ
 םדז ארוא התֿפַרְג ארוא שיר רש דנלב ןמ
 ול תשכ אר םֶרָכ םַו ריש םַה תַא הדנַב : םַתְׁשבו

 אהנָא וַא יכי לֶּתַמ ןותכמ אנ יניתְׁשלַּפ ןיאו
 הב אר יַח יאדכ יאה רכשל הכנוָג דוב דַהאֹוב
 ול ארמ הכ דנואדכ תפג דְוְדּו : תפָא הדרוָא גננ

 תפר וַא ארמ דינאהְר םֶרָכ גנָג וַאו רש נג זַא
 תפג דוב לּואָשו .דינאהר רַהאּוכ 'ניתְשלַפ ןיא
 ₪ וכ סאבל לאש :דאב ות אב רנואדכו רב
 דאהנ ׁשֵרס רַב יִנינְנַרְב ךומו דינאשופ דוָב אר
 טל םאבל רב אר ׁשרְׁשְמַׁש רָרו : דינאשופ ואב הַר
 אראהנָא הכ אריז דוָרְב הכ תסאוכ ימו תב דוכ
 אהניא אב תֿפנ לּואָשְב דודו דֹוב הדומזאינ
 אהנַא דִוָד ספ םַא הדומזאינ הכנונ תפר םנאותימנ
 מ אר דוכ יתפד בוו :דֵוֲא ןוריב דוכ רב זַא אר

 אוק רהנ א הדילאמ גנס גנפ התֿפַרְג סרב

 תשאד הכ ינאבש ָהֶסיכ רד אר אהנַאו דרַכ

 תֹמֵדְב אר שנכאלֿפו תשאדג רוכ ןאבנַא רד יִנעָ
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 זי לאומש לװא באתכ נר
 יִניִתְׁשְלּפ ןָאו + רש ךידזנ יניִתְשלְפ ןָאְב התֿפַרְג אמ

 שרפס הכ ידרַמו רש ךידמ דִוָרְב את דַמָא ימה

 יניתשלפו + דַמָאיִמ שור שיפ תשאדימ רַב אר במ
 דרמש רוקח ארואו ריד אר דִוְר הרנבָפַא רט
 ניּתְׁשְלַפ : דוב רַטְנַמ וכינו ורשוכ ינאוג אריז
 יתפד בוָנ אב הכ םַתַֹה גס ןמ איִא תפג דרב
 רו5 ןאיאדכב אר רִוָד יִנִתָשְלְּפו יִאימ ןמ מ

 איב ןמ ךונ תפג רוב יניִתְׁשְלַפ :ררכ תֲַעַל דמ
 | ו 0 ארחצ ןאגָדננו אוה ןאגמְב ארת תשוג את

 הנו רשמש אב ות תפג יניְׁשלּפ הב רִוָד המ

 הֹוהְי םסָאב ןמ אמא יָאמ ןמ דמ קארמ
 גננְב ארוא הכ לֶאְרשי יאה רַכׁשל יאדכ תּואָבְצ
 אלת זורמָא דנואדכו : םיָאימ ות ךונ יהַדרוָא
 רכ הרז ארתו דרכ רַהאוֿכ םילטה ןמ תטַרְב
 יאה שאלו דרכ םהאו5 אדג תַנַת וא אדה
 ןאגדנרדו אוה ןאגרמב זורמָא אר ןאיִנתׁשְלַפ רכשל
 הכ דננארב ןימז ימאמה את דאד םהאוכ ןימז

 = תעאמג ןיא ימאמַתו : תמה יאדכ לֵארִׂי רד
 יצאלַכ הזינו ריִשמשְב דנואדכ הכ תסנאד רנהאוב
 ואו תסַא דנואדכ ןָאזַא ננג הכ ארז .רהרימנ
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 זי לאומש לװא באתכ
 יניִּתְשְלּפ ןוו :דאד רהאוב אמ ַתַדְב אר אמש
 ךידונ דוד הלָּבאקמ הבו דַמָא שיפ התסא רַב
 וסב יִנּתָשְלִפ הלָבאקמְב התפאתַש רוד רש
 שא הסיכְב אר דוכ תסַד דודו : דיוד רכשל
 תֿכאדנַא ןלאלֿפ זַא התפְרג ןאוַא ינו דרב
 ורפ וא ינאשיפב גנסו דז ינִתָשְלַּפ ינאשיפבו
 ספ : דאתפא ןימז רב דוכ יור רב הכ תפר

 הרַמָא בלא גְנָסו ןכאלפ אב יניתֶשְלַפ רַב דוד
 ירישמש רִוָד תסד רו תשכו דו אר יִנִתָשְלִּפ

 דאתסיא יניִּתְשְלַפ ןָא רב הדוד דִוָו + דובנ
 ארואו דישכ שפאלֹנ וַא התֿפרג ארוא רישמשו
 וו דרכ אדג שנת וַא ןַא אב אר שרס התשכ

 : רנתכירג דנדיד התשכ אר דוכ ןראבמ ןאיניִּתָשְלּפ
 הדז הדענו דנתסאכ רַב 'הָדוה An ןאדרמו
 ןֹורָקָע יאה הזאורַד אתו תג את אר ןאיניתשלפ
 ָהארְב  ןאיניִתְשְלִּפ ןאחורגמו דנדומנ  בקאעַת
 ינו : דנדאתפא ןורקעו תג הב את םירעש

 דנַתְשנרַב ןאיִניתְׁשיִלְּפ ןדומנ בקאָעַת וַא לֶאְרש
 כ דודו : דנדומנ תראג אר ןאשיא יודראו

 הֶחְלסַא אמא דְרוָא םלָשוריב התֿפְרָג אר יניתָשיִלּ
 : תשאדג דוכ ַהָמיַכ רד ארוא
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 חי , זי לאומש לװא באתכ בנר
 םיִּתָשיִלַּפ הלבאקמב הכ דיד אר דִוָר לּואָש ןוָנו הנ

 יא תפג רַנְבַא שרכשל ראדרטְב דורימ ןוריב
 יא תֿפנ רֵנְבַא תסיכ ספ ןאונ ןיא רֵנְבַא

 האשראפ : םנאדימנ הכ םסק ות ןאָנְב האשדאפ וג

 דִוְד ןוו : תסיכ ָךַפַּפ ןאוג ןיא הכ םרפְב תג מ
 התפְרְג ארוא רַגְנַא תשנרב יניִתְשְלִּפ ןתָשכ זַא
 שתסר רַד יניִתְׁשלַפ ןָא ךפו דא לואש צב

 יתסיכ רכפ ות ןאונ יִא תפג אר לּואשו : רוב חנ

 : םַתסַה יִמְחַל תב ישי תֶא הרנב רַפָּפ תפג דֶוְד

 הצע באב

 לּואָש אב ןתפג ןכפ א ןוָג הכ רש עקאו | א
 ןתַנויו  דיבסנ דִוד לַד רב ןֶתָני לד רש ראפ

 זורנָא רדו :תשאד תסוד שיונ ןאג לֶּתְמ ארוא ג
 שרָרְפ ָהְנאֹכְב הכ תשארגנ התפְרִג ארו לּואש

 ארוא הכנונ תסב דהע רִוָד אב ןֶתנֹוו :דדרנרב ג
 יארְר ןְתנֹוו :דוב התשאר תסוד רוכ ןאָג לֶּתִמ ד

 דְוָרְב ארנָא הדרכ ןוריב דוב שרב רד הכ אר

 ךנב רַמַכו ןאמכו רישמש יִתַח דוכ תו דאד
 ארוא לּואָש הכַײאנ רַהְב דודו :זנ אר שיומ ה

 דרכימ תַכָרַה הנאלקאעו תפרימ ןוריב דאתסָרָימ
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 גנר חי לאומש לווא באתכ
 רטנְו תשאמג דוכ יגנָנ ןאדרמ רַב ארוא לּואשו
 לובקמ זינ לואָׁש ןאמראב מנו םוק מאמת
 : ראתפא
 ו יִניִּתָשְלִּפ ןתשכ וַא ךוָד הכ ימאגנה רש עקאוו

 א ןאנז הכ דנדמָאימ ןאשיא ןוְנ תשנימרב

 אבו ידאשו אה ףד אב לֵאָרׁש יאה רהַׁש עימג
 לּואָׁש לאבקתְסֶאְב ןאנכ ץקרו דורס יקיסומ ָתאלֶא
 ז הדרכ ל והל ןאנו : דנְמָא ןוריב האשראפ
 ןאראזַה לאש דנתפגימו דנדיארסימ  רגידכיב

 :תסַא התשכ אר דול ןאראזה הד דודו אר דוכ

 ח ׁשֵרמַנ רד ןכֹכ ןיאו רש ךאנבצנ ראיסב לּואשו

 ןאראזה הד | דְוְד הב תֿפג הדַמָא דנסּפאנ

 תַנטלָס וא ריג ספ דנדאד ןאראזה ןַמְבּו דנדאד

 ט לואַׁש רעַבְב ורנָא וַאו :תסַא יקאב הָנ שיארב
 : תסירננימ דב םשֶנָב דוד רב
 ירב אדכ בנאג וַא דב הור זור ןָא יאדרֿפ רדו

 לאוהַא הדירוש הנאכ ןאימ רד הדמָא לּואָש
 . תפאונימ דוכ תַדְב ור רַה לתָמ דוָדו רידרנ
 אי קארזמ לּואָשו : דוב לּואָש תפָד רד יקארזמו
 םַהאֹוכ ראוידְב את אר דךִוָד תפג התכאדנַא אר
 אר ןתשיוכ שרוצה זַא הבתרמ וד דוד אמא דו
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 לאומש לווא באתכ דנר

 אריז דיסרתימ רֶוד וא לּואָשו + רישכ ראנַבָב ב
 :הרש רוד לּואש ַאו דוב וא אב דנוארכ

 ארואו דרַכ רוד דוכ ךנ וַא ארו לּואָש םַפ ע

 ורכ םוק ךֹוצֹהְבו דומנ בצנ דוכ הְראזה ךאררפ

 דוב ראתפר המַה רד דודו : דרכימ לוכדו די

 : דובימ ין אב דנואדכו רומנימ תַבְרַה הנאלקאע
 הנאלקאע | ראיָסַב וא הכ דיד לּואש ןוגו וט
 אמא |: דובימ ןאפארה וא בבסב דנכימ תכרַח וט

 רנתשארימ תסוה אר רֶוָר הָרּוהו לֵאָרְִׂי מאמת
 : דרכימ - לוכדו גורכ ןאשיא ָךוצֹהְב הכ אריז

 כרמ דוכ גרוב רתבר ךנא תפג ךִוָרְב לּואשו
 עאָנש םִיארַב טקפ ' םַהדיִמ ינְב ותב אר

 לּואָש ארז שובב דנואדכ יאה גנְג רו שאב
 תפד הכלב דְׁשנ וארד וא רַב ןמ תסַד תֿפנימ

 ןאו םתסיכ ןמ תפג לּואשב רוָרו :ןאיִניִּתָשְלִפ חי
 דאמאד את תסיִנ לֵאָרְׂשִי רַד םֶרֶדּפ ןאדנאכו ןמ

 רַתכד בֵרַמ הכ יתקו רדו : םשְב האשדאפ טי

 הב וא דש הדאד | דִוָרְב תסיאבימ לּואש
 תפר לַכיִו :רש הדאד יְב יִתָלֹחַמ לאירדע כ

 אר לאש ןוװ תשארימ תפוח אר דִוָר לאש
 לּואשו :דֹמֲא דנספ ארו רמַא ןיא דנדאד רָב אכ
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 הנר חי לאומש לווא באתכ

 דוש םאד שיאהב את םָהָדיִמ וב ארוא תפג

 יהאוצ ומ ראמאד זורמא תפג םֹוֹוד ראב רח ה הב
 רד הכ דומרפ אר דוֿכ ןאמדאכ לּואָשו : רש
 ךיא  דייוגב הדש םלכתמ רוד אב ינאהנפ
 ארת שנאמדאכו תסַא יצאר ות זא האשדאפ

 האשדאפ ךאמאד ןָאלַא ספ דנראדימ תסוד
 עמסב אר ןאננפ ןיא לּואָש ןאמראכ םפ :שב
 אמש מנ רב איִא תֿפג דורו דנינאסר רוד

 הכנַא לאחו תֶסַא ןאסָא ןרש האשראפ דאמאד
 ארוא לּואָש ןאמדָאכו : םריקחו ןיכסמ ררמ ןמ
 התפג ןכפ רט אב דִוָד הכ דנַתֿפנ ההאד רב
 : תסָא

 הכ רהמ האשךאפ הכ וגב ןינָנ דודב תפג לאשה
 וא את ןאינּתשלּפ הפלק דצ ֹוג דחאולימנ
 לּואָשְו- דש הרישכ םאָקַתְנַא האשראפ ןאנמשד
 לתקְב ןאיִנּתשלּפ תב אר דִוָד הכ דר רבֿפ
 רמא ןיא וַא אר רוד שנאמראכ ספ : דנאסר

 הכ דַמָא רנפפ רוָד רטנב ןכפ ןיאו דנדאד רַבַכ

 זונה עמ יאה רו דשְב האשדאפ דאמאר
 זמ אב התסאכרב דוד ספ : דוב הדשנ םאמַת
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 טי | חי לאומש לווא באתכ ונר
 אר ןאיִנִתשלּפ זַא רֿפנ תסיודו תפר רוכ ןאדרמ
 אראהנָאו דרוַא אר ןאשיא יאה הפֶלק דֶוָר התשכ
 דאמאד את דנתשארג האשדאפ ךזנ "אמאמת

 יוב אר לַכיִמ דוכ ךתכד לּואָשו דושָב האשךאפ
 דנוארכ הכ  דימהפו ריד לאשה : דאד ינזְב חכ

 תסוד ארוא לּואש ךתכד לכימו תסַא דוָד אב
 דיפרַת רתשיב זאב דוד וַא לּואָשו : תשאדימ טכ

 : דוב דִוָד ןמשד תאקוא המה לאש

 דנדַמָא ןוריב ןאיִנִּתָשְלַּפ ןאראדרס ןאוַא דעבו ל
 עימְנ זַא דוד דנרמַאימ ןוריב הכ העפר רו

 דרַכמ תַכרַה הנאלקאע הדאיז לּואָש ןאמדאכ
 : תפאי תרהש ראיסְב ׁשַמְסֲא תַהְג ןיא זַאו

 ₪ באב

 שיוכ ןאמראכ עימגבו ןֶתָנֹו דוכ כַפְב לּואשו א
 רספ ןֶתָני אמא = : רנשכְב אר ךִוָר את דומרפ
 אר דוד ןְתו תשאד ליִמ .ראיסב ךוָדְב לּואש
 ות לתק רצק לּואָש םרפ תפג הדאד רַבֿכ
 ראד האגָנ אר ןתשיוב חבצ את ןָאלַא סַּפ דראד

 ןמו +ןכ ןאהנפ אר דוכ הדנאמ יפכַמ יאָג רו ג

 ות הכ יארחצ רד םֶרְרַּפ יולהַפָב הדַמָא ןוריב
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 זנר מי לאומש לװא באתכ
 ות הבאב רַֹו דאתסיא םהאֹוכ ישאבימ ןַא רד
 םניב יזיִג רגַאו .דרכ םַהאוכ וגַתפג םַררַפ אב
 :דאד םהאוכ עאלָמָא ארת
 ד לּואָש הוכ הפ ךמ דוד הראב רד :ןְתנ
 ָהְדְנַב רַב האשדאפ תפג ארו הדנאר ןכפ יוכינְב

 האנג ֹותְב וא הכ אריז דֹנכנ האנג דוד רוכ

 ראיסב ות יאֹרַב | יאה ראכ הכלב תסַא הדרבנ
 ה דוכ ַתסדְב אר שיוּכ ןאגו + תסַא הדוב :וכינ
 ָתאָנְנ .דנואדכו תַׁשֹכ אר tree ןַא הדאהנ
 ארנַא ותו דומנ לָאְרש ימאמַת = תַהְגב יגרזב
 יריצקתיב ןוכְב ארְג סַפ ירש ןאמדאש דיה
 לּואָשו :יִׁשֹכְב בנסיב אר דִוָד הדרַכ האנג
 הכ ררֹוכ םכק לּואָשּו תַפְרְג שוג ןֶתָנֹו ב
 האגנָא + רש רַהאֹוַנ התשכ וא דנוארב תאיַחְב
 ןיא המה וַא ארוא ןָתַנֹוו דנאוכ אר דוד ןָתַנֹ

 לּואש ךמ אר דוד ןַתָנו ראד רבכ ןאנֿכס
 : דובימ יו ךוצה רד שיפ םאיא לתָמ וא הדרוָא

 אבו תפר ןריב רוד הרש עקאו נג זאבו
 ימיטַע ךאתשכב אר ןאשיא הדרכ גנְנ םיִּתְשְלַפ
 טורו : דנדרכ רארפ י) ךוצח זַאו דאד תסבש

 רד ואְו .דַמָא לּואש רב דנואדכ בנאג א דב
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 טי לאומש לווא באתב הנר

 תסד רד אר שיוכ קארזמ התסשְנ דוכ ָהְנאכ

 תפאוכ לּואָשו : תבאונימ רוכ ַתסדְב רוָדו תשאר י
 דנוב ראוידב את דוכ קארזמ אב אר דוד הב

 אר קארומו תכירנְב לּואָש ךוצח וא וא אמא
 תאְגְנ בָשְנַא הדרכ רארֿפ רֶודו דַז ראוידב

 : תפאי

 ארנָא את דאתסרפ דִוְר הְנאכב ןארצאק לּואשו אי
 אמא דנַשכְב ארוא חבצ רדו דניאמנ ינאבהאגְנ

 בֵׁשִמֲא רנַא תפג הדאד רבב ארוא רוד ןז לכימ
 יהאוכ התשכ אדרֿפ ינֹכַנ ץאלב אר דוכ ןאג

 התשאבג ורפ ּהרֶננפ זַא אר דוד לַכיִמ םַפ +: רש בי
 אמא + תפאי תאננ הדרכ רארפו רש הנאור וא גי

 ראהנ רַתְסַב רד ארנָא התפר אר םיִפרִת לָכיִמ
 אב ארנָא הדאהנ ׁשֹרַכ ריז וב םשפ וַא ינילאבו

 את דאתסָרֿפ ןארצאק לּואָש ןוו : רינאשופ תַּבַר רי
 ליאָׁש ספ : תסַא ראמיב תפג דנלגְב אר רוד ומ

 תפגו דנניבְב אר דֶוָד את דאתסרפ אר ןאדצאק

 ארוא את דירוַאיב ןמ ךנ שָרְתְסַב רַב ארוא
 םיפרת ךניא דנרש לֿכאד ןאדצאק ןּונו : םֵׁשֹכְב וט
 לואָשו :דוב שרס ךיז זב םשפ ןילאבו רַתְסַב רַד זי

 ידאד בירֿפ ןינָג ארמ הָג יארב תג לכיִמְב
258 



 טנר טי לאומש לװא באתכ

 לכו דַבאֹי תאָגנ את ידרכ אהר אר םנמשדו
 ארַמ תפג ןמְב וא הכ דאר באג אר לאש
 : םֵׁשֹכְב ארת הָנ יארַב ןכ אהר

 הב לָאּומש ָךזנו תפאי יאהְר הדרכ רארֿפ דורו
 הדרכ ו אב לּואָש הָננֲא רַה זַא הַמָא הַמֵר
 רד התפר לאמו ואְו תכאס רַבָכמ ארוא דוב
 הראד רַבַכ אר לּואָש ספ : דנרש ןכאפ תי
 כ לּואשו : תסַא הַָמָר .תיוָנ רד דוד ךניא .דנתפנ
 תַעאמְנ ןוו דאתסרפ דֶוָד ןַתְפְרְנ יארב ןאדצאק

 אר לָאּומָשו דננכימ תובנ הכ דנדיד אר איִננֲא
 אדכ ָחור תסַא הדאתסיא ןאשיא יאְוָשיִפְב הב

 תוֹובנ זינ ןאשיא הַמֲא .לואָש ןאדצאק רב
 אכ ןאדצאק דננאד רֵבַכ אר לּואָש וגו : דנדרב

 לּואָשו דנדרכ תַובנ זינ ןאשיא הדאתסרֿפ רגיד
 תוובנ זינ ןאשיא הדאתָרֿפ םֹווס ןאדצאק זאב

 ככ ָהאָנְב וו תֿפַר הָמָרְב זינ וא ךוכ ספ + דנדרַכ
 תפג הדרכ לָאופ דיר תפא וש מ הכ גרוב
 רד ךניא תפג יפו רנשאבימ אָנכ דִוְרּו לֶאּומַש
 הנאור הָמָר תיונ הב אָגנָאָבּו :דנַתפַה הַמָר ָתֹונ
 הכ יניח רו דַמָא זינ וא רַב אדכ חוו רש

 : דיפר הָמָר תיונ הב את דרכימ תוובנ תפרימ
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 כ,טי לאומש לװא באתכ סר
 לאומש ךוצהב הדנכ אר דוכ ָהמאֵנ זינ ואו דב

1s 

 ה

 ה

 בנש ןַא ימאמתו זורנא יִמאמַתו דרכימ תֹובנ

 זינ .לּואָש איִא דנתפג ןירַב אנב ראתפא הנהַרב
 : תסַא איִבֲא ָהְלִמְג זַא

 כ--באב

 דַמַא הדרכ רארפ הַמְר  תיונ ַא רו

 תסיִג םהאנגו םַא הדרכ הָנ תפג ןָתַנֹו ָךוצחְבו

 ךצק הכ םַא הדרכ האנג הָנ תרדפ ךטנ רדו

 יהאוכנ ות * אשאח תפג ארו וא : דראד ןמ ןאנ

 רַהאוכנ ךֶגוכ אי גרזב ירמָא ןמ דפ ךניא דרמ

 ספ דאד דַהאֹוכ עאלַמָא אֹרַמ הכניא ֵֹג דרַכ
 רֵראדְב יפכמ ןמ וא אר רמַא ןיא םֵרדפ הנוגְג

 תרדפ תפג הדרוכ םכָק זינ דִוָו :תסינ ןינָג

 התפאי תאפַתְלֶא ות ָךמנ רַד הכ דנאדימ וכינ
 ןיגמנו דנאדְב ארניא ןֵתָנֹוו אדאבמ דיוגימו םַא

 רד הכ ות ָתאיַחְו דנוארכ תאיִחְב כלו רוש
 רודב ןָתְנֹי :תסינ שיב םדק ךי תמו ןמ ןאימ

 םהאוכ ות יארַב ארנַא רַהאוכב תלְד הָנֹרַה תפג
 האמ לא אדרפ ךניא תפג ןֶתָנֹיִב רִוָד : דומנ
 םניִׁשנְב אדנב האשְדאפ אב דָיאבימ ןמו תסַא
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 אסר כ לאומש לווא באתכ

 דוכ םּווס םאש את הכ הדב תַצְכְר ארַמ ספ

 ו ארַמ תרדפ רנַא :םנכ ןאהנפ ארחצ רד אר

 פאמתֶלֶא ראיסב :ןמ וַא דוד וגב דניב דוקפמ

 אריז דַבאתַׁשְב םָחְל תיִבב דוכ ָךהַשְב הכ דומנ

 הנאילאפ ינאברק אָננֲא ארוא הְליבק יִמאמַת הכ
 תֶא הדנב האננָא * בוכ הכ דג רַנַא :תסַא

 ראיסב רֵנֲא אֹמַאו דוב דהאוכ יתמאלס אר
 הרש םֶזאָג ידַבְב וא הכנאדב דש ךאנבצנ

 הכנונ אמנ ןאסהַא דוב הדב אב ספ :תסַא

 רד דנואדכ ָךהַעָב תדוכ אב אר :שיוכ הד

 ארַמ תדוכ דשאב ןמ רַד האנג רגַאו ידרוָא

 :יִרַבְב תרדפ ךונ ארמ הנ יארַב אריז שבב

 םֶתְסְנאדימ רַנַא אריז ות וַא אשאה תפג ןֵתנֹו
 ות רב הכ תסא הדש םזנ םרדפ ָבְנאָג וַא ידב

 דוד .: םראדימנ עאלַטָא ןאוַא ארת איִא דייב
 דַהְד באוג יתשרדְב ארת תַרדפ רנַא תפג ןֶתַנויְב

 תפג דִודְב ןָתָני :  דזאס רָבכִמ ארמ הכ תסיכ

 ארחַצְב ןאשיא יוד .רַהְו םיִורב ארחַצְב את איָב

 לֵאָרׂשִי יארכ הי יִא תפג רוב ןתניו :דנַתֿפ
 ןיא למ אר דוכ ררפ םּווס ור אי אדרֿפ ו
 רשאב ריָכ דוד יארנ רנַא ךניאו םֵדומזַא תקו
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 כ לאומש לווא באתכ בסר

 :םַהָרנ עאלַמָא אריװ םֵתְֹרֹפַנ וא דונ ןמ רנא
 ןיא א הראיִז הכלב ןיא לֵתַמ ןֶתָני הב רנואדכ ג

 באוצ ארת ָךֵרֹצ םררפ רַגַא אמַאו ךִיאמַנ לַמע
 דומנ םַהאֹוכ אהְר הדאד עאלַטָא ארת ספ דניב

 רשאב ות ָהארמַה דנואדכו יֹורְב יתמאלסְב את

 אהנַת הו :דוב ןמ ררפ ַהאֹרמַה  הכנאנְנ די
 אָנְב ןמ אב אר .דנוארכ ףטל םַתאיַח םאדאמ

 א אר דוכ ףטל הכלב :םַרמַנ את יָא וט
 יתקו רד םה אמננ עטק רַבאב את םנאדנאכ
 יור זַא "אעימג אר רוד ןאנמשר דנוארכ הכ

 אב ןָתנֹו ספ :רַׁשאב התכאס עטקנמ ןימז

 ארניא  דנוארכ תֿפװ תסב דהע דוד ןאדנאכ
 ראב תנו :דיאמנ הבלאטמ רִוָד ןאנמשר וַא
 אר דֶוָד תשאר וא אב הכ יתַבַחְמ בסב רניד
 הכנאנג תשאדימ תסוד ארוא הכ אריז דאד םסק

 תפג ארוא ןָתַנֹוו :תשאדימ תסוד אר דוכ ןאָג =

 ילאכ ות אג .הכנוגו תפָא האמ לוַא אדרפ
 ןור רו : תפאי דנהאוכ דוקפמ ארת דשאבימ טי

 ןָא רד אר דוכ הכיאַגְב הרש דורפ ידוזְב .םווס
 גנכ בנאג רדו איִב ידרכ ןאהנפ לגש ור רד

 םהאוכ ןָא רב רית הס ןמו :ןישנֶב לוַא כ
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 כ לאומש לווא באתכ

 ךניאו : םזאדנאימ ףרַהְב אוג הכ תכאדנַא

 ריתו ןרב תפג םהאוכ הראתסְרַפ אר דוכ םֶדאכ

 רית ךניא םיוג םֶדאכְב רנאו ןכ אדִיַפ אראה

 ריגב אר אהנַא תפא ות ףרט ןיא דא אה

 תסָא יתמאלס ות יארַב הכ אריז איב האגנַא

 :דוב דַהאֹוכַנ יררצ גיה ארת דננאדכ תאיחבו

 אה רית ךניא הכ םַוגְב ןינֶג םֶדאַכְּב רנַא אמא

 דנואדכ אריז ןרב האגנָא תסַא ות ףרט ןֶא זַא

 הכ יראכ ןָא אמאו :תסָא הדרַכ אהְר ארת

 דנוארכ ךניא םידרכ וגָתֿפג ןֶא הרב רד ותו ןמ

 : דוב דהאוכ דַבָאְב את ותו ןַמ ןאיִמ רד

 ןוגו .דרכ ןאהנפ ארחצ רד אר דוכ רוד ספ

 ןדרוכ אדג יארַב האשְראפ דיסר האמ לוַא
 שתדאע בַסַח רַב רוכ יאָג רד האשדאפו : תסָשְנ

 הדאתסיא ןֵתַנֹוֹו התפשנ ראויד ָךזנ דנסמ רב

 ילאכ רוָד ואנו התסשנ לאש יולהפ רנבַאו דוב
 ןאמנ ארז תאננ יה .זורנא רד לאו : דוב
 תסינ רָהאמ הרש עקאו וא רַב יזיִג דרבימ

 האמ לַא יאדרֿפ רו : תסינ רהאט התבלַא
 ספ דוב ילאב זינ ךִוָד יאג דוב .םווד ור הב
 תַה ישי ָךספ ארָג תפג ןָתָני דוכ ךספְב לּואש
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 כ לאומש לווא .באתכ רסר
 אוג רד ןְתנוי :דמאינ אדנְב זורמָא םהו זוריה חכ

 דומנ סאמתְלֶא ראיפב ןמ זַא .דֶוָד תג לאש
 ארמ הכניא אנמַת תֿפװ :רָוְרְב םַחָל תיֵּבְב את טכ

 רהש רד אראמ ןאדנאכ אריז יהָדְב תצכר

 תסא הדומרפ רמא ארמ םרדארבו תסַא ינאברק

 םַתֿפאי תאּפָתְלֶא ות ךפנ רד ןָאְלַא רגַא ספ
 א * םַניִבְּב אר דוכ ןארדארב את םַשְב ץכרמ

 האננַא : תסַא הדמאינ האשדאפ ָהְרפֹסִב תַהְגניא ל
 תפג ארוא הרש התבורפַא ןָתַנ רַב לאש םשכ
 םנאדימנ איִא זננַא הנְתֿפ שכ ןדרג ןז ספ יא
 דוכ ָהאֹצַתֿפֲא תַהְנְב אר ישי ספ ות הכ

 אריז +: יהְדרַכ ראיִתְכֲא תרדאמ תְרוע ָהאצְתַּפֶאְו אל

 דשאב הדנז ןימז יור רב ישי ךספ הכ ימאדאמ

 ןָאְלַא ספ דָנאמ דַהאוכנ ראדיאפ ות ָתַנמלַסו ות

 התבלַא הכ אריז רואיִב ןמ ָךזנ ארואו תַרֿפְב
 :דרמ דַהאֹוכ

 ארו הדאד באוָנ אר לּואש דוכ רהפ ןֶתָנו בל
 לואש האננָא :תסַא הדרכ הָנ דֶרימְב אֹרָג תפג גל

 דנוב ארוא את תֿכאדנַא ואב אר רוב קארזמ
 םִזאָנ דוד ןתשכ רב ׁשֵרדְפ הכ תסנאד ןָתָנוי ספ

 תסאכרב הרפס וַא םשכ תְדָשְב ןָתַנוֹו : תסַא דל
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 הסר כ לאומש לװא באתב
 יארב הכנוג .דְרוכנ םאעט האמ ווד ןור רדו

 התכאס לג ארוא שָרְַּפ ארז דוב ןינמנ דוד

 : רוב

 הל ןַיעַת דוד אב הכ יתקו רד ןֶתָני ןאדאדמאבו

 ךֶוכ רַפָפ ךו תפר ןוריב ארחַצְב דוב הררכ

 ול ריתו רָב תפג דוכ םדאכבו : דוב שהארמה

 דיודימ רספ ןוגו ןכ אדיפ םזאדנַאימ הכ אראה

 :רש רב וא זא הכ תכאדנַא ןאנְ) אר רית

 ול דוב .התכאדנַא ןֶתַנֹו הכירית ןאכַמְּב רספ ןוג

 תפג הראה זאוָא רַסַּפ בקע רד ןִתנֹו  תפרימ

 חל בקע רד ןֶתָנויו :תסינ ות ףרטנָאב רית איִא הכ

 גנרו ןכ לינָעְתו באתשב הכ ראד זאוָא רספ
 התשאדרב אראה רית ןֵתני םדאכ ספ אמנמ

 טל אמָא ךימהֿפנ יזיִנ רַפַפו :תׁשנרַב דוכ יאקַא ְךונ

 מ ןְתֹנֹוֹו : דנתסנאדימ אר רמַא ןיא דודו ןְתַנֹי

 תפג אריְו הדאד דוֿכ םדאכב אר דוֿכ ָהָחְלְפַא
 אמ דוב התפר רַסָּפ ןוו : רֵבְב רהַשְב ארנַאו רב

 לב דו. יור הבז תסאכ -רכ יבוננ ְבנא) וא דה

 רנידכיו דרכ הדנס הבַתרַמ הס הדאתפא ןימז

 וַא רְוָדיאת דנדרכ הָיְרְג םַה אב הדיסוב אר

 גמ ורב יתמאלפב תפג ךֶודֹּב ןֶתָנויו : דינאררג רַח
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 אכ , כ לאומש לװא באתכ
 הדרוכ םפק דנואדכ םאנב וד רַה אמ הכנוג

 ןאימ רדו ותו ןמ ןאימ רד דנואדכ הכ םיתפג

 ספ רשאב דַבֲאְב את ות הדו ןמ הרד
 : תשנרַב רהַשְב ןְתנוו תֿפרְב התסאכרב

 אכ באב

 תֿפב ןַהאכ ֹּךְלֶמיִהא ךזנ בט הב דוד
 הדַמָא רוד לאבקתסַאב הרש ןאזרל ְךְלֶמיֵחַאו

 דודה :תסינ ות אב "יסנו ידָמִא אהנת אֹרְג תפג

 יראכְב ארמ האשךאפ תפג ןהאכ ָךְלֶמיִחַא הב
 ארת הכ יראכ ןיא זַא תפג ארַמו דומרפ רומָאַמ

 עאלטַא יפכ םדומרפ רמא ותַב הָננֲא זַאו םתסרפימ

 :םדומנ ןייעַת אנ ןאלפו ןאלפב אר ןאמךאכו דבאינ
 אי ןאנ ץרק גנפ יראד תסד רד הָג ןָאלַא ספ

 באוָג רד ןהאכ :הָדְב ןמְב תסַא רצאח הָגֹרַה

 ןכיל תסינ ןמ תפר רד םאע ןאנ יה תג ֶוָד

 ןתשיוב ןאמדאב "אצוצכ רגא תפסה סדקמ ןאנ

 באוג רד דוד : דנשאב התשאד זאב ןאנ זַא אר

 א ןאנז זור הפ ןיא רַד הכ יתסרדֶב תפג ןהאכ

 ףורט םַרַמָא  ןוריב ןוֹו דנא הדוב רוד אמ
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 זפר אכ לאומש לװא באתכ

 "אצוצכ תפַא םאע ידֹוטְב ןָאו דוב סדקמ ןאנאוָג

 : תסַא הרש סדקמ ףרט רד ירניד זורמָא הכנוג

 הכ אריז .דאד ֹואְב אר סדקמ ןאנ ןהאכ ספ
 הכ המדקת ןאנ וַא רינג דובָנ ינאנ אָגְנָא רד
 את דוב הרש התשאד רב דנואדכ רוצה זא

 רדו :דנראדגב םרג ןאנ שנתׁשאד רב תור רַד
 גָאד הב יָמַסֹמ הכ לּואָש ןאמדאכ זַא יכי זורנָא
 גהֹובו תשאד ףאכַתְעא דנואדכ ָךוצחב דוב יַמרֲאָה
 תג ְךֶלֶמיִחֲאְב .דָודו :דוב .לּואָש . ןאנאבש :ןירַח
 תסינ  רישמש אי הָזיִנ תַסַד רד אגא אא
 דופ אב אר .שיופ .חאלסו .רישמש הכ ארי"
 : דוב ליִנעַתְב האשאפ ךאכ הכנוָג םַא הדרנאינ
 ט רד הכ יניתשלפ תִיְלַּג ךישמש ךנא תפג ןהאכ
 ףופלַמ יהַמאַגְב דופיִא תשפ רד יתשכ הָליִא הַר
 רג אריז ריגב יריגְב ארנָא יהאוכימ רֵנַא תסַא

 ירגיד ןָא לֶתַמ תפג דִוָד תפינ אגא רד ןָא א
 :הדְב ןַמְב ארנָא תסינ
 לאָׁש ךוצה וַא התסאכ רַב ור ןָא דוד ספ
 ןאמדאכו :דַמָא תג ְךֶלַמ שיִכָא ךזנ הדרכ רארֿפ
 ןימז האשדאפ רִוָד ןיא איִא דנתפג ארוא ׁשיִבַא

 הדנאוכ דורפ ןאנכ ץקר וא ָהְראב רד איִאּו תסינ
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 בכ ,אכ לאומש לװא באתכ הסר
 הד וָו אר דוב ןאראזה לּואָש הכ דנַתֿפגנ

 רד אר ןככ ןיא דִוָו :תשכ אר דוכ ןאראזה בי

 ראיסב תנ ךֶלַמ ׁשיכַא וַא הדאד אנ .דוב לד
 רייִגִת אר דוכ ְךאתפַר ןאשיא ךטנ רדו : דיסרַתְב ג

 דומנ הנאויד אר ןתשיוכ ןאשיא ָךוצחב הדאד

 אר שנהר בֶאו דישכימ טכ רַד יאה הגנל רַב
 תפג דוכ ןאמדאכב שיכאו : תכירימ דוכ שיר רב

 תסַא הנאויד הכ דיניבימ אר ןינש ןיא ךניא

 ןאגנאוידב גאתחמ איִא : דידרוַא ןמ ָךזנ ארֶג ארוא די

 ןמ ךונ את דידרוא אר ץכש ןיא הכ םתפה

 ןמ :ַהנאב לכאד ץכש :ןיא איִאו \ דנכ יגנאֹויד

 | | : דוב
 בכי באב

 רארפ םֶלְרַע ּהָראַגַמְב התפר אֵכֲא ַא דודו א

 ׁשרֵרפ ןאדנאכ ימאמתו שנארכארב ןונו דרכ

 רד הכרהו + דנדַמָא דורפ וא ךזנ אָננֲא דנדינש ב

 תשאד ןאָנ יבלת הכרהו ראד ץרק רהו דוב יגנַת
 דש ראדרַס ןאשיא רבו דנדמָא עמג וא דמ

 דודו : דנדוב וא אב רֿפנ דַצ ראהג "אנימכתו ג

 ָהאׂשְדאפב התפר בָאֹומ הפצִמ הב אָגנָא א

 אמש ָךזנ םרדאמו םרדפ הכניא אֹנַמַת תפג בָאֹומ
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 טסר בכ לאומש לװוא .באתכ

 דַהאֹוכ הֶג ןמ יארַב אדכ םנאדב את דניאיב

 ד דרב בָאֹומ האשדאפ ָךזנ אר ןאשיא ספ :דרכ

 דוב דאלמ ןַא רַד דְוָד הכיאה זר מאמו
 ה הכ תפג רִוָדְב איִבָנ ָךְנו :דנדוב ןֶכאס וא ָךזנ

 הנאור הכלב אֹמנמ ףקות רניר דאלמ ןיא רד

 לגנגבו תפר דוד ספ ורב הַדּוהְי ןימזב הרש
 | : דַמָא רד תֶרַח

 ו אב הכ ינאמדרַמ אב דוד הכ דינש לּואשו
 ךיז הֲעְבִג רד לּואָשּו דנַא הרש אדיפ דנרוב

 שַא הזינו דוב התסַׁשִנ הַמָר רַד טלב תּכרָר

 וא ףארטַא רד שנאמדאכ עימנו שתסד רד

 רד הכ ינאמדאכב לאש + דנדוב הדאתסיא
 ןאיִניִמנְב יִא לאח תפג דנדוב הדאתסיא שפארמא
 אה .ראזתָשְב אמש עימָנב ישי ךכפ איִא דיֹונְׁשְב

 אר אמש ימה איִאו דאד דהאוכ אה ןאתסכאתו

 : תכאס רהאוכ אה רצ ךאדרסו אה ראזה ךאדרס

 ח יפכ הרש זיגנַא הנתפ ןמ רב אמש עימג הנ

 ישי ַָפ אב ןמ .ְךסֶּפ הב .דַהָדְנ עֶאלַטָא ארַמ
 ןיגמג ןמ יארב יסכ אמש וַאו תפא התסב דהע

 ָהְדְנַב ןמ ַרֹכְפ הכ דַהְד רַבָּב ארַמ את רושימנ
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 בכ לאומש לװא באתכ

 דנישנב ןימַכ רַד את תסַא התכיגנַא רַב אמ

 : תפה ורָמֲא הכנאנג
 הדאתסיא לּואָש ןאמדאכ אב הכ יֵּמדֲאָה נאדו
 הב הכ םַדיד אר ישי ךכפ תפג באוג רד דוב

 זא ואְו :דַמָא רד בּוטחַאְרַּב ּךֶלָמיִחַא מ בונ
 ואְב יהׁשֹותו דומנ לאוס דנואדכ וא ין יארַב
 :דאד ואְב זינ אר יניתשלפ ַלַנ ךישמשו ראד

 ָבּוטיִחַאְּב ְךֶלֵמיִהא הדאתסָרֿפ האשְראפ ספ
 רד הכ אר שרַרַּפ ןארנאכ ןאנהאכ עימנו .ןהאכ
 האשדאפ ָךונ ןאשיא יִמאמַתו דיבלַט דנדוב בונ
 ושב .בוטיחַא ָךסָפ יא  תפג לּואָשו : רנדַמֶא
 תפג ואְב לּואָש + םיאקָא יֵא ךיבל תפו וא
 אב דיתכיגנא הנתפ ןמ רב ארֶנ ישי ָךַפַּפו ות

 אדכ זא יו יאֹרַבו ידאד רישמשו ןאנ וב הכניא

 ןימכ רד התסאֿכרב ןמ ָךַצְב את ידומנ לָאוס
 ךְלַמיִחַא : תפא הרש רָמָא הכנאנג דנישנב

 תנאגדנב עימג זַא תסיכ תפג האשראפ באוג רד

 האשדאפ ךאמאד ואְו רשאב ןימַא רוָר לתָמ הכ
 םרָכמ ות ָהָנאֹכ רדו ות ךירש תַרְושַמ רדו תסַא

 יארב ארכ וַא ןדומנ לָאופב זורמא איִא : תסַא
 ןיא האשדאפ * ןמ וא אשאח םַדֹרַכ עורש וא
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 אער בכ לאומש לווא באתכ

 :םכרפ ןאדנאכ עימגבנו דוכ ָהֵדנבְּב אר ראכ

 יג ןיא וַא תַא הדנב הכ ארז רַהָרנ ראנסַא
 זט תפג האשדאפ :דוב התסנאדנ דאיז אי םכ אה

 התבלַא תַרַרַּפ ןאדָנאכ ימאמתו ות ּךְלֶמיֵחַא יא
 זי הכ ינארטאׁשב האש האגנָא + דְרמ דיהאוכ

 ןאנהאכ התסאכרב תפג דנדוב הדאתסיא ׁשרוצהְב

 זינ ןאשיא תסַד הכ אריז רישכַב אר דנואדכ

 וא הכ דנתסנאד הכניא אבו תסַא ךִוָד אב

 ןאמדאֹכ אֹמַא דנראדנ עאלַטָא ארמ דנכימ רארֿפ

 וארד אר דוכ תסד הכ דנתסאוכנ האשדאפ

 חי ספ : דנַרוַא םוגה דנואדכ ןאנהאכ רב הדרַכ

 ןאנַהאכ רבו דרגרב ות תפג גַאוד הב האשדאפ

 ןאנהאכ רַב התסאכרב יִמדַאָה גַאֹודו רַוָא הלמַח
 ךֹוֿפיִא הכ אר רֿפנ גנפו ראתשהו דרֹוָא הלמַח
 טי זינ אר בונו :תשכ רנָא רד דנַדׁשֹופימ ןאתכ

 ןאדרמו דו רישָמָש ָםֵדְב תפא ןאנהאכ רהַׁש הכ

 ןאגאלאו ןאואנו ןאגראופ רישו לאֿפטַאו ןאנו
 כ יכי אמא : תשכ רישָמש רב אר ןאדנפסוגו

 םאנ רֶתָיְבַא הכ .בוטחַאְרּב ךלֶמיִחַא ןארספ זַא

 :ררכ רארפ רִוָד בקע רד התפאי יאהר תשאד

 אכ ןאנהאכ לּואש הכ תבאפ רַבָכמ אר רֶוָד רֶתיְבַא
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 גכ ,בכ לאומש .לווא באתכ בער
 יור תפג רַתיִבא הב רךִוָד :תשכ אר דנואדכ בכ

 וא הכ םתסנאד דוב אגנָא רד ימרא ָאֹוד הכ

 ןמ ספ תֿכאכ ראו רָבֹנמ התַבלַא אר לּואָש
 תַרָדֹפ ןאדנאכ להַא מאמת ןרש התשכ תעאב
 ךצק הכרה אריז םרַתנו ןאמב ןמ ךונ : םרש

 תשאד דהאוכ זינ ות ןאג ךצק דראד ןמ ןאג

 :דוב יהאוכ םפְהַמ ןמ מ ןבָל

 ue ב

 גכ באב

 אב םיִּתָשְלִּפ ךניא דנַת5ג הדאד רַבַכ דוְרבו א
 :רנואמנימ תראג אראה ןמרכו דננכימ גנג הֶליִעְק

 פורב איִא תֿפנ הדרַכ לֵאֹופ דנואדכ זַא רו ב

 דודְב דנואדכ םַהָד תפכְׁש אר ןאיִנְתְשלּפ ןיאו
 הָליִעְק הדאד תסַכְׁש אר ןאיִניִתְׁשְלפו ורב תפנ
 ךניא דנתפנ אריו דו ןאמדרמו + ןכ ץאלב אר
 הדאיז הבתרמ דנג םַפ םיסרַתימ הדֹוהְי רד אגניא
 לי הב םיִּתַָלּ יאה רֶכשל הלבאקמב רָנַא
 : םיורב
 דנואדכו דומנ לָאוס דנוארכ וַא רגיד ראב דודו
 ורב הֶליִעְק הב זיפרב תפג הראד באוג ארוא
 םהאופ ות תסדב אר םיִתְשְלַּפ ןמ הכ אריז

 עול
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 גכ לאומש לווא באתכ

 דנתפר הָליִעְק הב שנאדרמ אב דודו : ראד

 אר ןאשיא .ׁשאוִמ הדרַכ גנְג םיִּתָשְלִּפ אבו
 סַּפ דנָתָשכ ימיטע ראתשכב אר ןאשיאו דנדְרב

 : ראד תאגנ אר הֶליִעְק ןאנָבאס רִוָ
 הב דוד ךמ :ךֶלמיחְאְרַּב רֶתְבֲא הב ימאגנהו
 דוכ תסד רַד אר דופיא דרַכ רארפ הֶליִעְק

 הב דו הכ דנדאד רַבָכ לּואָש הו + דא
 ארוא אדפ תפג לּואָשו תפָא הדמָא הֶליִעְק
 אהְזאורד הכ ירהַשְב אריז תַא הדְרפס ןמ ַתסַדְב
 התשנ סובחמ הרש לכאד דראד אה דנבתשפו
 ריבלט גנג יארַב אר םוק ַעימַג לּואָשו : תסַא
 אר ׁשֹנאדרַו דִוָד הדש דורפ הָליִעְק הב את

 גער
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 מ לואש הב תסנאד דִוְד וו : דניאמנ הרצאחמ
 רָתְיְבֲא הב תפא הדישידנַא וא יארב אר תרארש

 תפג דודו : ראיִב ךירזנ אר דופיא תפג ןָהֹוכַה

 תסַא הדינש תַא הדננ לאש יאדכ הָוהְי יא
 דָיאיִב הָליִצְק הב הכ דראד תַמיזע לּואָש הכ

 איִא = + דַנכ בארַכ אר רהש ןמ ךמאכב את

 דומנ דנַהאוכ םילפַת וא תְסְדְב ארמ הָליִעְק להַא

 תכַא הדינש תַא הדנַב הכנאננ לּואָש איִא
 הָלֶאְפַמ לֵאָרְׂשִי יאדכ הֹוהְי יִא דמָא דַהאֹוכ

3 / JUD.-PERS. 

- 

 א -



 גכ לאומש לווא באתכ דער

 תפג דנואדכ * יהד רַבָב אר דוֿכ הְדנב הכנָא
 להַא איִא תֿפג וו :דַמֲא דחאופ וא הכ כי

 םילסת לואש  תסדב ארמ ןאסכו ארמ הָליֵעְ
 דנהאופ םיִלסַה הכ תפג דנואדכ דומנ דנהאוכ

 רצשש "אנימכת הכ שנאדרמו רוד ספ + דומנ גי

 דנתפר ןוריב הָליֵעְק זַא התסאכרַב דנדוב רֿפנ
 לּואְׁשְב ןוָגו דגתפה דנוְב דֹנַתְנאֹוַה הכיאג רַהו
 הדרכ רארֿפ הָליִעְק וא דוד הכ דנדאד רַבַכ

 רד דודו : דאתסיא זאב ןתֿפַר ןוריב זַא תסַא די |

 ןאבאיִב רד יחוכ .רדו תסָשְנ אהְךאלַמ רד ןאבאיִב
 דיבלטימ ארוא הזור המה לּואָשּו דומנ ףקות יז

 דודו :דומגנ םילפַת ׁשֵתַדְב ארוא דנואדפ ןכיל וט

 תסא הדַמֲא ןוריב וא ןאנ ךצקב לּואָש הכ דיד
 : דוב ןאכ לֵגְנִג רד יז ןאבאיב רד דודו

 אדכְב ארוא תסד הדמָא לגג לאש ַרַסֹפ ןָתַנֹויו זט

 תסַד הכ אריז םרַתַמ תפג ארואו : דומנ תיוק זי
 לֵארְׂשִי רב ותו תסנ דהאוכנ ארת לּואש ןמ רדפ
 דוב םהאוכ ות ןימווה ןמו דש יהאוכ האשְךאפ

 ןאשיא יוד רַהְו : דנאדימ ארניא זינ לואש םֶרָרָפְו חי
 תשגרב לגְנגְב דו דנַתפַב דהע דנואדכ ךוצחב

 : תפר דוכ ָהנאכב תנו
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 הער גכ לאומש לװא באתכ

 טי איִא דנתפג הדַמֲא הַעְבִנ הב לּואָש ךזנ ןאיֿפיװ
 הכ הָליִּכַח ַהֹוכ רד לעג יאה ראלמ רד רוד
 ןאהנפ אמ ךמ אר דוב תפָא ןאבאיִב בונְנ ףרטב
 תל הכנאנג האשְראפ יא ספ : תסַא הדרכנ
 אמ ףילכַתו איב רראד ןֶדַמָא אב וזרָא לאמכ
 םילפת האשדךאפ  ָתְסְרַב ארוא הב תסַא ןיא

 דנואדכ בנאָג ַא אמש תפג לאש +: םיאמנ
 :דידומנ .יזופלר ןמ רַב הכנג רישאב ךראבמ
 דַמָא הכ אריאג הדומנ קיקחַת רתשיבו דיורב ספ
 תסיכ הכניא רנידו דימהֿפבו דיניִבְב דנכימ תפר
 התפג ןמְב אריז תסַא הדיד אָננֲא רד ארוא הכ

 ספ + דנכימ ראתפר רֶכִמ אב ראיכְב הכ רש

 אר דוכ הכ אר יפנמ יאה ןאכמ עימנו ריניבְּב

 לאח תקיקחו דינאדְב דֹנכמ ןאהנפ אהנָא רד
 רנַאו םִיִאיִב אמש אב את רינאסב זאב ןֵמְב אר

 יאה ראוַה מג וא ארוא דשאב ןימז ןיא רה
 שיפ התסאכרב ספ : דרכ םהאוכ אדיפ הָדֹוהְ

 רד שנאדרמו דודו דנַהֿפר ףז הב לאָש ור
 : רנדוב ארחצ ָבֹנָג ףרטב הָבְרַע רד ןֹועָמ ןאבאיב
 דוד ןו דנתפב וא ץחפתב וא ןאדרמו .לואשו
 רד הדמָא דורפ הרכצ דזנ וא רנדאד רבכ אר
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 דכ , גכ לאומש לווא באתכ וער
 דינש ארניא ןוָג לּואשו רש ןכאס ןֹועמ ןאבאיב

 לּואשו ; רכב בקאעַת ןועמ ןאבאיב רד אר דִוָד וכ

 ךניד ףרמְּב שנאסכו דודו תפרימ הוב ףרט ךָיְב

 דירֹגְב לּואָש ךוצח וא הכ תפאתשימ דורו הוכ
 הטאחַא אר ׁשנאסכו דִוָד ׁשנאררַמְו  לּואשו

 ידצאק אֹמַא : דנריגב אר ןאשיא את דנדומנ וכ

 הכ אריז איִבֹו באתַׁשְב תפג הדמָא לָׁש ד
 לּואָש ספ : דנַא הדרנָא הלמַה ןימזב םיִתְׁשפ הכ

 הלבאקמכ התשנרב = דו ןרומנ בקאָעַת א
 ָהְרֹכַע אר ןאכמ ןָא .ןירב אֹנְב תפר םיִּתָשְלִּ

 הדַמָא רב אָגנָא וַא דודו: דנדימאנ תֹוכָלְחַמ טנ
 ;רש ןכאפ יִרָגְרִיִַע יאה ראלמ רר

 ב

 בקע וא ליאַׁש ןפשנרב זַא דעב רש עקאו א
 דוד ךנא דנַתֿפג הדאד רַבַכ ארוא הכ םיִתְשְלַפ

 ָךֿפַנ ראוַה הס לּואשו : תסַא יִרָגְיִע ןאבאיב רד ב
 יארַב .התפֶרִג לֵאָרְשִי יִמאֹמַת וַא אר הדיזּורַב
 יאה וב יאה הרכצ רב שנאסכו דִוָד יוִגֲתסְנ

 הב ןאדנֿפסג יאה לֹנָאָב האר ָךָסְבו : תפר יהוכ ג
 ןַא לפאד לּואשו .ריסר דוב יִהָראֹנמ אְננֲא רַר
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 ער דכ לאומש לװא באתכ
 ןאסַכו דודו דנאשופב אר דוכ יאה יאפ את רש

 ד ןאסכו :דנדוב התסַשְנ הראגַמ יאה בנאָנ רַד וא

 ות דנואדכ הכ יזֹור ךניא דנתפג ארו דוד

 תַתְסַרְב ארת ןמָשד אנאמה הכ תסַא הדאד הדעו

 דנַמּפ תַרַֿנ רד הָנֹרַה את דומנ םַהאֹוכ םילסת
 יאדְר ןמאד החסאכרב דִוָו * יאמנ לַמַע ואב דא
 ה דוד .לד ןאזַא דעו : דילב התסהַא אר לאש
 אר לּואש ןמאד הכ תַהְג ןיא וא רש בֶרמָצֹמ
 ןמ רב אשאח תפג דו ןאסכבו : דוב הדירב

 דוכ יאקֲאָב אר רמָא ןיא הכ דנואדכ בנאג זא

 זארד וא רַב אר דוכ תפדו םנכְב דנוארכ חָישמ

 רְוָד ספ :תסַא דנואדכ ַהיֶׁשַמ וא הכנוג םיאמנ

 ןאשיא הדומנ ךיבֹות ןאנכס ןיִאְב אר דוכ ןאסכ

 זַא .לּואָשו דנֿפרַב לּואָש רַב הכ תשאדננ אר
 : תַפָרְג שיפ אר דוכ הַאר התסאכרַב הראוַמ

 ח ןוריב הראנמ זַא התסאכרב רִוָד ןאוַא העַבו
 םִיאקָא יִא תפג הדו ארצ ליאַׁש בקע רו תפר
 ור דֶוָד תירַגְנ דוֿכ בקעְב לואש ןוגו האשראפ
 ט תפנ לאש דודו : דרַכ םיִטָעַת הרש םָכ ןימזמ
 ךניא .דניוגימ הכ יונשימ אר םדרַמ ןאנכס ארג

 י זורָמָא  ךנא :דראד ות ָתַײדַא ךצק דוד
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 דכ לאומש לווא באתכ הער

 ארת הדנואדכ | הנוגְג הכ תסַא הדיד -תנאמשג

 יִצֲעַבְו דומנ םילפת ןמ תַדְב זורמָא הראגמ דה

 תקפש ות רב םַמְׁשְנ אמא םֵׁשֹכְב ארת הכ דנתֿפג

 שיוכ יאקָא רַב אר דוכ תסד םַתֿפנ הדומנ

 יאו + תפָא דנואדכ ַחיִשַמ הכ אריז םַנכנ זארד אי

 רה אר דוכ יאדְר ןמאדו ןכ הָטַחאלמ םַרדפ

 םדירב ארת המאנ הכניא זַא אריז ןיבְב ןמ ָתסד

 רד תנאיכו ידב הכ ןיבְבַו ןאדְב םַתְשֹכנ ארתו

 ות אֹמַא םַא הדרַכנ האנג ותבו תסינ ןמ תסד

 : יזאפ ראתֿפָרִנ ארנָא את ינכימ ראכְׁש ארמ ןאנ
 דנואדכו דיאמנ םכח ותו ןכ ןאימ רד .דנוארל בי

 רַב ןמ תפד אמא רֶׁשֵכְב ות א ארמ םאָקתְנֲא
 דָיוגימ ןאמידק לַהמ הכנאנג :רׁש דַהאוכנ ות >

 תסַד אמא .דושימ רֶדאצ ןארירש א תרארש הכ
 הכ תפיכ בקע רדו : דש דהאוכנ ות רַב ןמ די

 ארוא הכ תסיכו דיָאיִמ ןוריב לֵאָרְשִי האשראפ
 רד הכלב יהדְֹמ גס בקע רד יאמנמ בקעת

 ןאיִמו הׁשאב רואד דנואדכ ספ :ךיכ ךי בקע ומ
 ארמ ועד הדרכ הטחאלמו דיאמנ םכח ותו ןמ
 : דָנאהַרְב ות ָתֹסַד זַא אמו דֹנכ לציפ ות אב

 רש גְראּפ לאַׁשְב ןאנכס ןיא ןתפנ וא רוָד ןונו וט
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 טער הכ , דכ לאומש לווא באתכ

 ןמ .רספ יִא תסַא ות ןאוא ןיא איִא תפג .לּואש
 :תסירג .הדרַכ דנלב אר דוכ ןאוָא לּואָשו דוד
 זי הכ ארז יתסַה רַת וכינ ןמ זַא ות תפג רוד

 ותָב דב אמ .ןמו ידינאסר ןמְב וכינ יאזג .ות
 הי הנוגנ הָכ ידרַכ רָהאט  זורמָא ותו |: םדינאסר

 ַתסַדב אֹרַמ דנואדכ הכנוָג ידומנ ןאסהַא ןַמְּב

 טי ןמשד יס רגַאו :יתשכנ ארמו דרכ :םילסת ות

 דיאמנ אהר וכינְב ארוא איִא דֵּבאִב אר שיוכ

 הָננֲא .בבפב .רַהְר אמ .יוכינב ארת דנואדכ ספ

 כ הב םנאדימ ךניא לאחו = + ידרַכ :ןמְב ורמַא

 לֵאְרְׂשִי תנטלסו דש יהאוכ האשדאפ התבלַא
 אכ ןָאלַא ספ : דידרנ .דהאוכ תבאת ות תסד רד

 ןמ ןַא דעַב הכ רוכב דנואדכב םפק .ןמ יארב

 ןאדנאכ זַא .ארמ םסַאו יזאסנ עטקנמ ארמ הידד
 גכ דרוכ םכק לּואָש :ארב דִוְֲו :ינכנ ןהמ םרדפ

 ןמאמב שנאסכו רוָו תפר דוכ ַהָנאֿבְב לּואַשְ
 :דנְדַמֲא שוב

 הב ראנר

 א עמג לאָרְׂשִי :מאמַתו דומנ  תאפו .לֶאומשו
 רַד ארואו דנדומנ ירג הַחֹנ שיארב וא הרש
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 הכ לאומש לווא .באתכ פר
 התפאכרב דֶוָדו דנדומנ ןפר הַמָר רַד שא הנאכ

 : רש רורפ ןְראֿפ ןאבאיִבְב

 לָמְרַכ רד שכאלמַא הכ דוב יסכ ןַעָמ רדו ב
 האוה: יהו: -הוב:=גרוב-"ראיסב = דרפ" ןַאו דוב

 רד אר דוכ ןאדנפסוגו תשאר זב ראזַהְו דנפסוג

 רוב לָבָנ ץכש ןָא םסָאו + דירבימ םשפ לַמְרַכ ג
 רפנמ שונו םהָפ ךינ ןז ןַאו ליִניִבַא שזז םסָאו
 זַאְו ראתפר דַבֹו לָד תַכָס דרַמ ןֶא אמָא דוב

 הכ דינש ןאבאיב רֶד דודו : דוב בלאכ ןאדָנאֿכ ד
 הד רוד ספ :דנבימ םשפ אר דוכ הלג לבאנ ה

 הב הכ תפג דוכ ןאמַדאכְב דודו דאתסרֿפ םדאכ

 ןמ ןאבז זַא התפר לָבאנ ךזנו יָא רב לָמְרַכ
 שאב הדנז דג ינו : ריפרפב ארוא יתַמאל י

 רו ות ןאדנאכ רבו דאב ות רַב יתַמאלסו
 הדינש ןָאלַאו | + רשאב יתמאלס יראד הָנֹרַה +

 הכ ות ןאנאבָשְבו יראד ןאגדנרב םשָּפ הכ םַא
 םידינאסְרנ תִיְדא דנדוב אמ ָךזנ תאקוא ןיא רד

 זא יזיִג דנדוב לָמְרכ רד הכיאה ור ָהָמַה
 ארתו סְרפַב דוכ ןאמדאכ וַא : רשנ םג ןאשיא ח

 תאפְתְלַא ות ָךֹטנ רד ןאמדאל ספ תפג דנהאוכ
 הדַמֲא ידנמ תַדאעֶס ור רד הכ אריז דנבאי
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 תַנאגָדנַבְב דַבאיִב תַתְכַד הֶגנָא הכניא אֹנַמַת םיא

 ט דנדַמָא דִוָד ןאמדאכ ספ : יהָרְב דִוָד תַרספ

 לָבאנ הב דוד ןאבז זַא אר ןאנס ןיא עימנו
 י באג רִוָד ןאמָדאכְב לָבאְנו :דנַרְש תכאס התפנ
 זורמַא תסיכ ישי בספו תסיכ דִוָד תפג הדאד

 : דנזירגימ ׁשוְב יאקָא וַא יכַי רה ןאגָרנב אסב

 יארַב הכ אר תשוגו אר דוכ ַבָאו ןאנ איִא

 םֵריגְב םַא הדומנ חָבֵר דוכ ןאגַרנַרבב םשפ

 : םַהָרְב דנתפה אָגכ זַא םנאדימנ הכ ינאסָכְבְו

 דנדומנ תעגארמ התשנרב דַוָד ןאמראכ ספ

 רָבַכִמ ןאנככ ןיא ַעימְג וַא אר .דוד הדַמָאו

 א ךירה .תפג דוכ ןאדרַמְב דִוָדְו : דנתכאס

 ךישמש ךירהו דַדְבְב אר דוכ ךישמש אמש

 תסב אר דוכ ךישמש זינ דודו דנתפב אר דוב

 דנתפַר דוד בקע וַא רֿפנ דצראהָנ "אנימכתו

 ימדאכו : דנדנאמ באבסַא ךזנ רפנ תסיודו

 הדאד רַבַּכ לָבאנ ןז לניִבַא הב שנאמדאכ וא
 את דאתסרפ ןאבאיב וַא ןאדצאק דִוָד ךניא תפג

 תנאהַא אר ןאשיא ואְו דנג תַיְהַת ארמ יאקַא

 וט דנדומנ אמב ראיסֶב ןאפחֶא ןאמדרמ ןָאו : דומנ

 ןאשיא אבו םידוב ארחצ רֶד הכיאה זור המה
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 א יזיִגו דיסרנ אמב יִתיִרַא םיתשאר תרשאעמ

 ןאשיא אב הכיאה ור םאמתו : דשנ םג אמ

 רד םַהו בש רד םַה םידינאראמ אר ןאדנֿפסוג

 ןַאלַא ספ : דנדוב ראצָח לתָמ אמ יארב ור
 יִדָב הכ אריז ינכב דיאב הָנ הכ ןיִבָבו ןארְב

 תסא אֹיַהֹמ שָנאדְנאכ ימאמַתו אמ יאקָא יארב

 אב ידָחַא הכ תסַא לַעיְלְב רספ ידַחְב וא הכנוְנ

 ליִנעַה ליִנבַא האננָא = + תפג דנאותנ ןככ יו
 גנו בארש ךשמ ודו ןאנ :הְרְרִג תסיוד הדומנ

 רצו התְׁשְרב השופ ליכ נפו הרש איַהמ ךנפסוג
 אהנָא התפְרִג ריגנַא ןירק תסיודו שָמָשְכ ןירק

 רופ ןאמדאכבו : תשאדג אה גאלא רַב אר
 אמש | בקע וא ןמ ךנאו דױרב ןמ ׁשיפ תפג

 ; דאדנ רַבָכ יה לַנאנ דוב רַהׂשְב אמא םיָאימ
 הוכ היאס וא הרש ראופ דוֿכ נאלא רַב ןוג
 וא לָבאקמב שנאסכו דור ךנא דמָאמ ריב
 דוב התפג דודו :דרוכ רַב ןאשיאבו דנדיסר

 רד אר ץנש ןיא ךלמי אמ מאמה הכ קיקחתב
 ׁשְלאֹומַא ץימְג זַא הכ םתשאר האנָנ תַבַע ןאבאיב
 שאראפ ןַמְב יוכינ ןיועְב אר ידב ואְו דשנ םג יז

 הכלב ןינג דוד ןאֹנַמְׁשרְב ארכ : תפַא הדאד
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 ןאקלעתמ המה וַא רנַא דיאמנ לַמַע ןיא זַא הדאיז
 ליניב ןונו : םראלגאו ירוכד חבצ למ את וא
 הדאיפ אלא א הדומנ ליִנעַת דיד אר רוד
 םיִָעַת הדאתפא ןימזב דוכ ורְב רוד ׁשיפו דש
 יא תֿפג הדאתפא שיאה יאפ רנו : דומנ

 רד תזינכו רשאב ןמ רַב ריצקת ןיא םִיאקָא

 : ןנשב אר דו ןינכ ןאנכמו דַּוגְב ןֿנכ ות שוג
 ינעי לעלב ךרמ ןיא רַב אר דוכ ַלְד םִיאקַאו
 למ ׁשמְסָא הכ ארז רואסנ  לוגשמ  לֶבאָנ
 וא אב תקאמחו תפָא לָבאנ שַמְמֶא תסַא שדוכ
 םִיאקָא הכ אר ינאמדאכ ות ןינכ ןמ ןכיל תסַא
 תאיחב םיאקָא יִא ןָאלַאו :םדידנ 4 הראתסרפ
 א ארת רדנואדכ הכנונ ות ןאָג תאיחבו דנואדכ
 עמ רוב תסדב ןרישכ םאקתנא זַאְו ןוכ .ןתכיר

 ררצ ןאגְדנַוװ תנאנמשד ןָאלַא ספ תכַא הדומנ
 יהִיִרַה ןיא ןָאלַאו : דנשְב לָבאנ לתָמ םִיאקָא
 ינאמאלגב תסַא הדרוָא דוב יאקָא יארב תַזנַכ הכ

 ריצקתו = + דש הדאד .דנורימ םִיאקָא יארמַה הכ
 דנואדכ הכ יתסרדב אריז אמנ ןפע אר דוכ זינכ
 דומנ דהאוכ אנב ראֹותסא יהָנאכ םִיאקַא יארב

 ידו דשוכימ דנואדכ יאה גנג רד םִיאקַא הכנוג
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 רגאו :דיסר דַהאֹוכַנ ותְב תיאה זור יִמאֹמַת רד

 רַב תַנאָג רצק הבו ות בקאעַה יאר .יסכ הָ
 ְךנ תאיח תת רד םִיאקָא ןאַג אמא ריב
 ןאָנ אֹמַאו דש  דהאוכ  התסב תיאדכ הוה
 דַהאֹוכ ןכאלֿפ ַהפַכ ןאיִמ זַא איוג אר תנאנמשר
 המַה בסַח רַב דננאדכ הכ ימאגנהו : תכאדנַא
 לַמַע תפא הדאד הרעַו םיאְקֶא יאֹרְב הכ יֹנאַפָחַא

 האננָא :דיאמנ בצנ לֵאָרְׂשִי רב אושיפ ארתו דַרוא

 של םיאקֶא תַהְנו םדאצמ גנכ ות יארְב ןיא
 םיאקָאו יהַתֹכיר תַהְניב ןוכ הכ דוב .דחאוכנ לָר
 דנוארכ ןוָו רשאב הרישְכ אר דוכ םאקַתְנָא

 דאיִב אר רוכ ןינְכ האגנָא ריאמנ ןאפחא םיאקָאב
 : רא
 ךראבתמ לֵאָרְׂשִי יאדכ חוהי תפג ליקיִבַא הב דִוָ
 : ראתסַרַפ ןמ לאבקַתְסֶאְּב זורמָא ארת הכ דאב
 הכ ישאב .ךראבמ וינ ותו ךראָבמ ות תמְכֲחו
 ָםאקָתנָא ןרישְב זַאו ןוכ ןתכיר זא ארמ זורמא

 הֹוהְי ָתאיִחְב ןכלו :ידומנ ענמ דוב תסרְב .שיוב
 ותב תִיֹרַא .ןרינאפר וא ארַמ הכ לָאָרְׂשִי יאדכ
 ןמ לאבקַתְסֶאְב הדומננ ליִנעֶת רנַא דומנ ענמ
 לָבאָנ יארְב חֿבצ ַעולט את התַלַא ידמאימנ
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 הל הכ אר הָננֲא דִוָד ספ : דָנאמ ימָנ יקאב ירוכד
 ואְב התֿפריְב שתסד וַא דוב הדרַא וא תַהְנְ
 תַנַֹכ הכ ןיִבָבו ורב תַא הנאֿב יתַמאלסב תֿנ
 יל ליקיִבֲא ספ : םתשאד לובקמ ארת הרינש אר
 תָפאיִצ למ יתֿפאיִצ וא ךניאו תשנרב לָבאנ זמ
 רֶד לבאנ לדו תשאדימ דו הָנאֿכ רד הנאכולמ
 דוב תסַמ ראיסב הכנוג דוב ןאמדאש ׁשֹנורַדנַא
 רַבֹכ ואְב דאז אי םַכ יװיִנ הבצ עלט אתו

 ול ןוריב לבאנ זַא בארש ןוָנ ןאדאדמאבו :דאדנ
 שלֶדְו דרב ןאיב ואְב אראה זיג ןיא ׁשנז תפר
 : רש גנכ לתָמ דוכו דידרג הָדֹדמ שנורֶדנָא רַד
 חל לבאנ דנואדכ ור הד זַא דעַב הכ רש עקאוו

 טל רינש רֶוָד ןוו : דמְב הכ תכאפ אלַתְבִמ אר
 דנואדכ דאב ךראבמ תפג תסַא הדרמ לָבאנ הב
 הדיִשַכ לַבאנ ָתסַד וַא ארמ ָךאע ָםאֵקַתְנַא הכ
 תסא התשאד האגְנ ידַב זַא אר דוכ ַהֵדֹנַב

 הדומנ דר ׁשֵרַסְב אר לָבאנ תְראְרָש דננאדכ אריז
 את .תפג ןֿצפ לינִבֲא אב .הדאתפרפ רְוָרו תפא
 מ ליניבא רזנ דִוָד ןאמראכו : דֵרגְב דוכ ינזְב ארוא
 דוד רנַתפג הדרַכ המלאכמ יו אב הדַמָא למר
 יארְב את את תסַא הדאתסרֿפ ות ָךזַנ אראמ
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 םכ ןימְוְב ור התסאכרב ואְו : דרָיִגְב ינוב שיוכ אמ

 יאה יאפ את תסַא הדנב תזינְכ ךניא תפגו רש

 לינעת ליניב :דֹוׁשְב אר דוכ יאקָא ןאמָדאֿכ מ
 גנו רש ראוס דוכ :אלא רַבֹו תסאכרב הדומנ
 ןארצאק בקע או דנרש הנאור שהארמה שנ

 היִלאָעְרַי םעניחא דודו :רש וא ןז התפר דֶוְד גמ
 לאו + דנרש וא ןז ןאשיא יוד רַהו תפר זינ אר ד

 שילה ב יִטֶלפ הב אר דִוְר ןז לכימ דוכ תלה
 :דאד דוב םיִלג זַא הכ

 וּכ--פאב

 דנתפג הדַמָא הָעְביגב .לּואָש מ ןאיפֶז ספ = א

 רַד הכ הֶליִכַח לת רַד אר ןתשיוכ ךוָר איִא
 האננָא :תֹפַא הדרכנ ןאהנפ תסַא ןאבאיִב לבאקמ ב

 הפו דש .דורפ ףיז ןאבאיב הב התסאלרב לאש
 דנתפר שהארמה לֶאְרשי ןאגריזגרב זַא דרַמ ראזה
 : דיאמנ :ונָתְסִג יז ןאבאיב רד אר דוד את
 ןאאיב לבאקמ רד הכ הֶליִכַח לַת רד לאו ג
 ןאבאיב רַד ה דִוָדּו דו ודרא תפָא האר סב
 רד שבקע רד לּואָש הב דיר ןות דוב ןכאס

 הדאתסָרְפ ןאסוסא דור : תסַא הדמָא ןאבאיב ד
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 : תפַא הדַמָא קיקחַתְב .לּואש הכ הרַכ .תפאירד
 הדז ודרא ןָא רד לּואָש הכיאַגְב התסאכרב רוד
 רנכַאו לואש הכ אר ינאכמ דו דַמֲא רוב
 הטחאלמ דנדוב הריבאוב ׁשֵרכׁשְל ךאדרס רְֶ
 רַד םוקו דיבאוכימ רגנכ ןורדנַא רַד לּאָׁשְו הרכ
 ךֶלֶמיִחַאְב רֶוָדּו :דנרוב הַמֲא דורפ וא ףארטַא
 הדרַכ באמכ בָא ָךֵדאֹרְב הירצב יׁשיִבֲאו ית
 ודראָב לאַׁש מ ןמ ַהארמַה הכ תסיכ תג
 ספ : םִיִאיִמ ות הארמה ןמ תפג יִשְבַא דָיִאיִב

 ךנאו .דנָרַמָא פיק ןאיַמְב בש רד יִשבָאו ד
 דוב הדיבאוכ הרש זארָד רגנפ ןורדנַא רה לואש
 םוקו רַנְבַאְו הריבוכ ןימז רד שָרַס ְךזנ שא הנ
 דרב .ישבאו : דנדוב הדיבאוכ ׁשַפארטַא רַד
 םילסת תַתמַרְב את -ןֶמשד אדכ זורמָא תֿפנ
 היַנ אב ארוא את הדב ןְַא ןָאלַא ספ הדומנ
 : דַז םַהאֹוכַנ הראבוד ארואו םזודב ןימְזְב הָעּפַהב
 תפיכ אריז ןכַמ ךאלַה ארוא תפג יִשְבַאְב ִוָדו
 הדרכ וארד אר דוכ ָתסַד דנוארכ ָחָיָשַמְב הכ

 םסק הָוהְי ָתאיַחְב תפג דודו : דשאב האנגיב

 שֶלְנַא אי ד דַהאוכ ארוא .דנואדכ אי הכ
 ךאלָה הרש דורפ גְנְגב אי דךמ דהאוכ הדיסר
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 וכ לאומש לװא .באתכ חפר
 הכ דנואדכ זא ןמ רב אשאח : דידרנ רהאוכ אי

 אמא םנכ זארְר דנואדכ חָיִשָמ רב אר דוכ תסד

 ארבָא ובו תפא שרס זמ הכ אר יִהְיִנ ןָאלַא
 וַא ארבָא ובו הנ דוד ספ :םיוָרְבּו ריִגְב ב

 דובנ יסכו דנרש הנאורו תפְרְג לּואָש כ ךנ
 עימג ארז דש ראדיב אי דנאדנו דניבְב הכ
 וא ןיגנכ באוכ הכנוג דנדוב באוכ רד ןאשיא

 דָוָדְו + רוב הרש ילָותסמ ןאשיא רַב דננאדכ ג

 דאתסיאָּב הוכ ָךַפְב רוד זַא התשרג רניד ףרַטְּב

 םוק דו + דוב ןאשיא ןאיִמ רַד ימיטע תֿפאסמו רי
 באו רֵנְנֲא יִא תפג הדז אדָצ אר רנ ןּב רֵנבַא
 הכ יתסיכ ות תפג הדאד באוג רֶנְבַאְו יהָדימְנ

 איִא תפג רֶגְבַא הב דִוָד :ינאוכימ אר האשְראפ וט

 ספ תסיכ ות לתְמ לארי רו יתסינ .דרמ ות
 ינכ ימָנ ינאבהאגנ אר האשָראפ דוכ יאקא אר
 האשַראּפ תיאקַא את דַמָא םֹוק זַא .יכי  אריז
 תסינ בוכ ידרַכ הכ ראכ ןיא :דנכ ךאלַה אר
 הכנוג דיתסַה לתק בגֹותכמ אמש הֶוהְי תאיַחְב
 דידרַכנ ינאבהאגְנ אר דנואדכ ַחיִׁשַמ דוכ יאקֶא

 הכ בָא ובו האשְראפ ַהֶיִנ הכ ןיבב ןָאְלַא ספ
 אר דִוָד ןאוִא לּואָשו :תסַא אגכ דוב שרס ךַמ *
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 טפר וכ לאומש לװא באתכ

 רפפ יִא תסַא ות ןאוַא ןיא איִא תפג חתכאנש

 ןמ ןאוַא האשראפ םיאקַא יִא תפג דורו דוד ןמ

 םִיאקָא הכ תסַא בנס הָנ וַא ןיא תפגו :תסַא

 םֶדְרַכ הָג ארז דֹנכימ בקאעת אר דוב הדב

 םיאְקָא ןָאְלַא ספ : תפָא ןמ תסד רַד ידָב הֶג

 רנַא דִננְׁשַב אר דוכ ָהְדנַב ןאנככ האשְדאפ

 ספ תסַא הדומנ ְךיִרָחַת ןמ רב ארת דנואדכ

 סַפ דנשאב םֶרֶא נב רגַאו דִיאמְנ לובק יהָידַה
 הכ אריז דנשאב ןועלמ דנואדכ  ךוצחב ןאשיא
 דננארימ דנואדכ ָביִצָנְב קאצַתְלָא וַא אֹרַמ זורמַא

 :אמנ תראבע אר יג ןאיאדכו ורב דנוגימו

 כ התכיר ןימזְב דננארכ רוצה א ןמ ןוכ ןָאלַאו
 הב יסַכ למ לֵאָרְִׂי האשָראפ הכ ארו שנ
 יוגְתְסְנֶב דנכימ בקאעֶת אה הוכ רב אר ָךְבַ
 אכ האנג תפג לּואש : תסַא הדמָא ןוריב ךַבַכ ךי
 רגיד .ארתו דרַגרַב דִוָד םרספ יא םַא הדיחו

 רד ןמ ןאג זורמָא הכנו) דרַכ םהאוכנ תייְדַא

 ראתפר .הנאקמחַא ךניא רַמֲא וזע ות ךרטנ

 כ באוג רד דִוָד :םַרׁש הארמג ראיסבו םַדֹומנ
 ןאמאלג זַא יכי ספ האשדאפ הנ ךנא תפג
 גכ אר סכרה דנואדכו :רַריִגְב ארנָא התשרג אָגניא
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 וכ ,וכ לאומש .לווא באתכ
 הכנונ דַהְד שאדאפ ׁשֵתנאמַאו שתלאדע בַסַח רַב
 אֹמַא דוב הדרפס ןמ תסַדְב ארת דנואדכ זורמָא

 זארד דנואדכ ַהיִׁשַמ רב אר דוכ ַתסַד םַתסאֹוכנ

 ןמ רטנ רד זורמָא ות ןאָג הכנאנג ךניאו : םנכ

 רשאב םיטע דנוארכ רֹמנ רד ןמ ןאָג רַמָא םיטַע

 תֿפנ ךִוָרְב לאש : דַנאהַרַב יננָת רַה וַא אמו
 אה ראב התַבלַא דו םֶרַסַפ יִא שאב ךראבמ
 דור םַפ דש יהאוכ בלאו דרכ יהאוכ  םיטַע
 דוכ יאְנְב לאָׁשו תֿפָרְג שיפ אר דוֿכ האר
 :דרכ תענארמ

 וכ באב

 תֹסַדְב יור לאחְלֶא תפג רוכ לֶר רד דורו
 ןיא וַא .ןמ יארֶב זיג רש םהאוכ ךאלה לאש
 לּואשו םֹנכ רארֿפ םיִתְׁשְלַפ ןימוְב הכ תסינ רֵתְהַב

 םויִאמ לֵאָׁשִי ודה אמת רד ןמ יונס א
 ספ :תפא' םהאוכ תאָגְנ וא תסד וא ספ רש

 שהארמַה הב רֿפנ דצשש ןַא אב התסאכרב דֶוְד

 :תשרג תג האשךאפ ְךֹעֲמְְּב ׁשיִכֲא ךונ רנדוב

 שנאמררמו וא רש ןכאס תג רד ׁשיכַא ךמ דודו

 שנז ודה אב וו שא הנאכ להַא אב םַכרַה

 ו לָבאנ ןז תילמְרכ ליקיִבאְו תיִלְֲרְי םעֹוניִחַ
290 



 אצר זכ לאומש לווא .באתכ
 ד הדרַכ רארֿפ תג הב דֶוָר הכ רש התפ) לּואָשְב

 :דרַכנ וגַתְסִג רניד ארוא ספ תסַא

 ה ות מנ רד ןמ רגָא ןָאלַא תפג שיִכָא הב דוד
 רהָש זַא יכי רד ןמְב ינאכַמ םתֿפאי תאפְתְלֶא
 סוש ןְכאכ אָנָא רד את דנַהַרְב ארהצ יאה

 לֶא ראד ךהש רַד ארֶנ ות ָהְדנְב הכ אריז
 זורנָא רד שינָא ספ + רוש ןכאס ות אב הנַמְלַס
 זורמָא את גְלָקצ אהל דאר ואָב אר לְִ
 : תפָא הָדּוהְי ןאהאשְדאפ ןאזַא
 ןנאס םיִתְׁשְלַפ ךאלַב רד רוד הכיאה זור דדעו

 ׁשנאדרַמו דודו :דוב האמ ראהָנֹו לאס ךִי דוב
 םונה יִקְלַמעו ןאִזְרװ ןאיִרׁשְג רַב הדַמֲא רַב
 רד םידק ַםאיֵא רד ףיאוט ןיא הכ אריז רנר

 : דנדובימ ןכאפ רַצַמ ןימזב את רוש וַא ןימז ןָא

 טאי דרמ הדאד תש אר ןימז ןָא להַא דודו

 אה גאלאו ןאואנו ןאדנפסוגו תשאדגנ הדנז ינז
 : דַמָא שיִכַא וו תשנרב התֿפָרִנ תוכרו ןארתשו

 י דִוָד דידרָוא תכאת אְנכְב זורמא תֿפג ׁשיבַאו

 בונו ןאיִלֲאַמַהרִי בונו הָדּוהְי .יבּונְג רַב תפג
 א הכ תשאדגנ הדנז אר ינז אי דֶרַמ דודו + ןאינק

 אמ הְראב רַד אדאבמ תפג אריז דנָיאיִב .תַּנְב
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 חכ , זכ לאומש לווא באתכ בצר

 תסָא הדרכ  ןינג דוד הכ דנוגְב הדרוא רבב
 דנאמב םיִּתְׁשְלִפ ךאלב רד הכיאה זור יִמאמַתו

 קירצת אר דִוָד שיִכַאְו :דוב רהאוכ ןינְג שתדאע בי

 לֵאָרְׂשִי .דוכ .םוק ךונ אר  ןתשיוב תפג הדומנ
 ָהְרְנב דַכַאְב את ספ תסַא הדומנ הורכמ לכלאָב

 : דוב דַהאֹוכ ןמ

 הכ באב

 רֶָבְשל םיִּתְשְלִּפ הכ םאיא ןָא רַד רש עקאוו א
 אב את הנַדרְָא האפ גנג יארְב אר דוכ יאה
 תפג דִוָרְב שיאו דניאמנ הלָתאמ לֵאָרׂשִ
 ודְראָב ןכ ָהאֹרמַה תנאסכו ות הכ ןאדְב אניקי
 קיקחַתְּב תפג ׁשיכֲאְב דִוָד :הדַמֲא דיהאוכ ןוריב

 דרכ הַהאוכ הָנ ות ָהָדְנָּב הכ תסנאד יהאוכ
 השימח ארת תהְגניא וַא תֿפג ךִוָדְב שיִכָא

 :תכאס םהאוכ םרס ןאב האנְנ תאקוא

 ַתהְְּב לֵאָרִׂי עימו דוב הדֹומְנ תאֿפו לָאּומשו
 הַמְר שָרְהְש רד ארוא הדומנ ירַג החֹונ וא

 הנגא באחצא מאמת .לּואשו .דנדוב הדרַכ ןֿפד
 : דוב הדרַכ ןוריב ןימז וַא אר ןאריג לאֿפ
 ודא םנש רו דנַמָא הרש עמג םיּתְׁשלַפ
 הדרכ עמג אר לארי ימאמת לאו דנד
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 גצר חכ לאומש לווא באתכ
 ה םיִּתְשְלִּפ רָבְשְל לּואש וגו :דנדז ודְרא עבְלַּג רד
 : דש  בֶרטצמ ראיסְב ׁשלְדו דיִפרַתְב היד אר

 ארוא דנואדכו דומְנ לָאֹופ דנואדכ זַא  לּואָשו
 הנו םירוא הב הָנְו אה באוֿכב הנ דאדנ באוג
 אר ינז תפג דוכ ןאמדאֹכְב לואשו :איבנַא הב
 את דיבלַמְב ןמ יארב דשאב הנְגַא בַחאֹצ הכ
 ׁשנאמְדאכ םִיאֹמנ תלָאסמ וא וא התפר וא ךזנ
 ןיע רד הננַא בחאצ יז ךעא דנתפג :אריו
 לידבת אר שופ תְרוצ .לּואָשו : דשאבימ רוד
 הארמה רֿפנ ודו : רישופ רניד סאבל הדומנ
 הדמָא ןז ןַא ךזנ האגנאבשו תפר התשאדרב דוכ

 לאפ ןמ יאֹרְב .ןנ הטסאוב הכניא אֹנַמְת .תפנ
 םִיאֹרְב זַא םיגב ותב הכ אר יסכו יאמנ ירינ
 לּואָש הָנֲא ךניא תפג אר ןז ןָא :ירוֲא רַב
 הנְנַא באהצַא הנוגנ) הכ ינאדימ תסַא הדרכ
 תסַא  הרומְנ עַטקנמ ןימז וַא אר ןאריג לאפו
 ארמ את יראדגימ םאד םנאג יארְב אר ות םפ
 יםכק הּוהְב ו יארְב לּואשו :ינאסר לתקב

 רַמָא ןיא וַא הכ םסק הָוהְי תאיַהְב תפג הדרוכ

 א זַא תֿפנ ןז ןָא :דיסר רַהאוכנ יהב יה תב

 אר  לַאומש תֿפנ וא םרוָא רב אֹרָכ תיארְב
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 חכ לאומש לווא באתכ רצר
 דיד אר לָאּומש ןז ןָא ןונו :רוָא רב ןמ אב כי

 באטב אר לואש ןת דז אדצ דנלב ןאוָאְב
 אריז ידאד בירפ ארמ הָנ יארְב תפג הדרב

 םרַתַמ תֿפנ ארו האשדאפ :יִתֹסַה לּואש ות >
 ארואדכ .תפג לאַׁש באג רד ןז ןַא ידיד הָג

 תפג :אריו וא : ריָאימ רַב ןימז זַא הב םניבימ די
 רב ריפ ידרמ תפג ןז תסַא הנוגג וא תַרֹוצ

 תסנאד לּואש םַפ תסַא םַבָלֹמ יאדְרֶבו דיאימ
 םישעה הרׂש םכ ןמוְב ורו תפא לָאּומש הכ
 הדרָוָא רַב ארַמ אֹרָנ תפג לּואשְב לֶאּומָשו : דרב
 םַתְסַה יגנת תַרְׁש רד תפג לאש יתכאס בֶרֵמַצמ
 א .ארכו .דנואמנימ גג ןמ אב םיּתָשְלִּפ הכנוג
 הָנְו אָיִבְנא ַהֵטסאֹוְב הנ ארמ הרש רוד ןמ
 ארת אָלָהְ דַהָדמ באג רד אה באב
 דאב הָנ הכ יאֹמְנ םאלָעֲא ארָמ את םדנאוכ

 לָאופ ןמ וא אֹרָג ספ תֿפנ לֶאּומָש : םנכְב וט
 הרש רוד ות זַא דנואדכ הכנַא לאחו יאמנמ
 ןאבזְב הכ יֹוִחנְב דנואדכו :תַא הדיררג תַנַמָשד
 אריז תסַא הדומָנ למע דוכ יארְב דוב התפג ןמ
 ארנָא הדירָד ות תסד וַא אר תנמלס דנואדכ

 ןאוָא .הכנונ :תסַא הדאד  דִוָד תַא היאסמַהְב ה
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 הצר חכ לאומש .לווא .באתכ
 קֶלִמִ רַב ארוא בֵצנ ַתַדָשו ידינשנ אר דנואדכ

 למע ןיא ּורָמָא דנוארב ןיִרַב אֹנְב ידְרָואיִנ לַמָעְב
 מי זינ אר לֶאָרְׂש דנואדכו : תַא הדומנ ֹותְב אר

 תֹנארַספו ותו דאד דַהאֹכ םיִּתְשְלִּפ ַתכַדְב ות אב
 ױדְרא דנאדכו דוב ריהאוכ ןמ מ אררֿפ
 : ראד .דהאוכ םיּתְׁשִלְפ ָתסַדְב זינ אר לֵאָרְׂשי
 כ .דאתפא ןימז רַב שתמאק יִמאֹמַתְב "ארופ לאש
 יִמאֹמַה הבנו רסרַתְב ראיפב לָאומש אננס א
 תווק גיה דוב הדרוכנ ןאנ בֵׁש ימאמַתו ור
 אכ הכ דיד הרמֲא .לואש מ ןז ןַא ןוו :תשארנ
 תזינכ ךניא תֿפג ארו תכַא לאח ןאשירפ ראיסב
 םַתׁשאדג הֹוכ תסַדְב אר םנאָנו דינש ארת ןאוַא

 ככ ספ + םדומְנ תַעאטָא יתפג ןמְב הכ אר ינאנכסו

 אר .דוכ ענָכ ןאוָא זינ ות הכניא אֹנַמָת לאה
 ירוכבו םראדגב תַרוצֹהְב ןאנ המקל את יונָשב
 כ וא אמַא :ױרְב וכ ָהאֹרְב התֿפאי  תווק את
 שנאמראכ ןוָג ןכיל םרוב ימָנ תפג הדומנ ראכנָא
 דיִנָׁשְב אר ןאשיא ןאוַא דנדומנ רארצַא זינ ןז ןאו

 רכ ןז ןַאו : תפָשְנ רַתְסב רב התסאכרב ןימז זַאו

 לגעת ספ תשאד הנאכ רד יראורפ הלאפננ
 תכאפ רימַכ התֿפְרִנ דאו דרַכ הָבָד ארנָא הדומנ
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 מכ , חכ לאומש לװא באתכ וצר
 מ אר אהנַאו : תֶכֹפ ריטפ ןאנ יאה ץרקו הכ

 סַפ דנדרופ הכ תשאדנ שנאמדאכו | לּואש
 : דנרש הנאור בש ןָא רד התסאכרב

 טכ באב

 קיפָא רד אר רוכ יאה רכָשל ַהֹמַה םיִּתָשְלְּפ ה א
 לערי רד הכ יהַמׁשִנ דזנ ןאיליִאָרׂשֲא דנדרַכ עמנ
 אה דַצ םיִּתְשְלְּפ ןאראררסו :דֹנדמָא דורפ תפָא
 שיִבָא אב שנאדרמו דודו דנתשדגימ אה ראזהו
 םיִתְׁשְלַפ ןאראדרסו : דנתשרגימ ןאשיא הלאבנד רד
 באֹוָוְב שיאו דנתסיכ ןאיִנארְבֲע ןיא הכ דנַתָפ
 לּואש הדנב דֵוָד ןיא רנמ תפג םיּתְׁשְלַפ ןאראדרַפ
 אה ור ןיא ןמ מ הכ תפינ לֶאְרְשי האשדאפ
 ךזנ הכ יור זַאו תסַא הדוב אה לאס ןיא אי
 :סַתֹפאיַנ יִבָיַע וא רַד ורַמֲא את דַמֲא ןמ

 דנרש ךאנבצג יו רַב םיִתְשְלְפ ןאראדרס אמַא ד
 אר דרמ ןיא דנה אדא םיִּתשְלִּפ ןאראדרסו
 רב יהָרֹרַכ ןיִעַת שיארְב הכיאגב את ןאדרנ זאב
 גְנְג רד אדאבַמ | דָיאיִנ גנב אמ אבו דררג
 אב זִנ הָנ אב סכנא ארז רׁשְב אמ ןמשד
 ןיא יאה רס אב הנ איִא דנכ הלצ דוכ יאקא

296 

 ןנ

 ג.



 וצר מכ לאומש לװא באתכ
 ה קְראב רד הכ תסינ רִוָד ןיא איִא :ןאמדרמ

 רנתפגימו דנדיארסימ הדרכ ץיקר ריד אב וא
 שיופ יאה ראזה הד דודו דוכ יאה ראזה לּואש
 :תסַא התשכ אר

 תאיַחְב תפג ארוא הדנאוכ אר ךְוָר ׁשיכַא האגנָא

 גורכו יתסה תסאר ָךרַמ ות הכ םסק הוהי

 דַמָא דנספ ןמ ָךׂטנְב ודרא רד ןמ אב ות: לוכדו
 ות זַא=ורְמֲא את ןמ ךזנ תנדמָא תר זַא אריז
 דנספ ןאראדרפ ָךֶטנ רד ןכיל םַא הדידנ יב
 אדאבמ ורב יתמאלפב התשנרב ןָאְלַא ספ : יתסינ
 םיִּתְׁשְלּפ ןאראררס ךטנ רד הכ יש ילמע בכתר
 וםַא הדרַכ הָנ תפג ׁשיַאָב דִוְדו :דִיָא דנספאנ
 זורָמְא את םַא הדוב ות ָךוצהְב הכ יזור וַאו

 םיאינ גנָנְב הכנָא את יהתפאי הָנ תַא הרנַב רד

 :םיאמננ גננ האשדאפ םיאקָא ןאנמשד אבו

 מרד ות הכ םנאדימ תפג דוד באונ רד ׁשיכַא

 ןכיל יתסה וכינ אדכ ַהתׁשרֹפ לֶּתְמ ןמ רטנ
 : דָיאיִנ גְנְנָב אמ אב הכ דנתפנ םיִתְשְלַפ ןאראדרס
 הכ תואקֶא ןאנדנב אב ןאדאדמאב לאחלַא םפ
 ןאדאדמאב ןוגו .זיִכרַב דנא הדַמֲא ות ָהאֹרמַה
 דושב אמש יארְב יאנשורו דישאב התסאכרַב
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 ל , טב לאומש לװא באתכ חצר
 הוז ַהְבצ דוכ ןאסכ אב דִוָד ספ : דיוש הנאור אי

 םיִּתְׁשְלַ ןימְב הרש הנאור את רנתסאכרב
 :דנְרמָא רב לאָעָרַו הב םיִּתְׁשְלַת דנדרגרב

 ל באב
 םֹוְכ ור רד שנאסכ דוד ןג רש עקאו א

 דָבו בּנְג רב יִקְלָמע הכ דנדסְר גלקצ הב
 ארנָא הדז אר גלָקְצו דנרוב הדרוָא םונה גלקצ

 אר ינאסכ ָהָמַהו ןאנזו : דנרוב הדינאזוס שָתֶאְב ג
 הדר ריסַא גבו דרוכ זַא דנרוב ןָא רד הכ
 הרב יריפאב אר הֹמַה הכלב התשכנ אר םכגיה

 ׁשנאסכו רֶוָד ןוגו :דנרוב התפר וכ הארב ג
 ןארספו ןאנת התכופ שתאב ךניא דנדיסְר רהַשְב

 דור ספ :דנדוב הרש ריסַא ןאשיא ןארתכרו ד

 דנלב אר דוכ ןאוָא דנדוב שהארמַה הכ ימוקו
 ריד ןֶררַכ :הירג תקאט את דנַתירג הדר

 ליניבַאו תיִלֲערַי םעוניחא רו ןז ודו :דנַתְׁשאַנ ה
 ראיפב הוו :דנדוב הרש ריסַא ילַמרַב לָבאנ ןז ו

 ארוא הכ דנַתֿפנימ םוק הכ ארז רש ברטצמ
 יארְּב ךי רה םוק ימאמְת ןאָג ןונ דננכ ראסגנס

 הוב :הרש ךֶלַת ראיסְב .שיוב  ןארתכלו ןארסּפ
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 טצר ל לאומש לווא באתב
 דוכ יאדכ הֹוהְי וַא אר ןתשיוכ דִוָד אֹמַא

 : דומנ תִיוקַת

 ז רופיא תג ְלֶמיִחַא ךספ ןהאכ רֶתָיבַאְב דודו
 דוד ְךונ אר דופיא רַתיְבַאו רואיִב ןמ ךדזנ אר

 ח רגַא תפג הדומנ לָאופ דנואדכ וא דִוָו :ררוָא
 םהאוכ אהנָאְב איִא םָיאמְנ בקאעת אר גופ ןיא

 הכ אריז אמְנ בקאעת תפג ארו וא דיסר

 ט ספ :דרכ יהאוכ אהְרו דיפְר יהאוכ קיקחַתב

 הנאור דנדוב שהארמַה הכ רֿפנ דצשָשו רוד

 אָננָא רד ןאגָדנאמאוָו דנדַמָא רושְב ידאֹוב הרש

 י בקאעֶת רֿפנ דצ ראהָנ אב דודו : דנדומנ ףקות

 יִדָחְב אריז דנדומנ  ףקות | רַפנ תסיודו. דומנ

 דנָתסְנאותנ רֹושְב ידאו זַא הכ רנדוב הרש התסכ

 אי ארוא התפאי ארחצ רד ירָצֶמ יצכש ספ : תשדג

 דרוכ הכ דנדאד ןאנ ואָבּו דנַדרֲא דוד זנ

 בי ריִננַא ןירק וַא יהראפו : דנדינאשונ בָא ארואו

 שחור דְרוכ ןוָנו דנדאד ואְב שָמָשְב ןירק ודו

 ןאנ הנ בש הסו זור הפ הכ אריז תשנ זאב וב

 : דוב הדישונ בָא הנו הדרוכ

 גי ישאבימ אגכ זַאו יתסַה הָכ ןאוַא תפג ארוא דודו

 םַתְסַה יקל ץכש הרנבו ירְצמ ןאוג ןמ תֿפג וא
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 ל לאומש לווא באתב ש
 ור הס אריז תפא הדרכ ךרַת ארַמ םיאקַאֹ

 ןאיִתיִרַכ ָבּונְנְב אמ :םַא הרש ראמיב הכ תסַא די

 .םידרוַא תֿכאת בֶלָכ בוננ רבו הָדיהְי ְךֶלֶמ רנו
 תפג ארו ךִוָד :םידינאוס שָתְאְב אר גֶלְקַצו וט
 תֿפנ וא רינאפר יהאוכ הורג ןָאְב ארמ איִא |

 יׁשכְב ארמ הנ הכ רוכב םסק ארכְב ןמ יארְב

 ארת םפ ינכ םילסת םִיאקֶא תְסַדְב ארמ הנו
 אָגְנָאְּב ארוא ןוָנו : דינאסר םהאוכ הורג ןַא ךזנ

 הרש רָשַתְנמ ןימז יִמאמת יור רב ךניא דינאסר

 ימאמת ָךֶבַסְב דנררַביִמ םזַבו דנדישונימו דנדרוכימ

 הָרּוהְי ןימְז זַאו םיִּתׁשְלַפ ןימז זַא הכ ימיטע תַמיִ
 םאש תקו א אר ןאשיא דודו + דנדוב הדרוֲא זי

 ידחַא ןאשיא וא הכ רזימ רניד ור רצע את

 רַב הכ ןאוִג ךרמ ךַצ ראהְנ זִג תֿפאינ יאהר

 יקלמע הָנֹרַה ריו : דנתבירג הרש ראוס ןארתש הי

 אר דוכ ןז וד רוָדו תפרִג זאב דנדוב התפר
 וא דשנ דוק ןאשיא וַא יִזיִנו : תפְרִג זאב שי

 וַאו תמינֿנו ןארַהֹכו ןארסּפ זַאו גרובו דרוכ

 הכלב דנדוב התפר דוכ יאֹרְב הכיאה זיג המה
 ןאדנפסוג ַהַמַה דִוָדו :דרוָא זאב אר המה דור כ

 ישאומ ׁשיפ אר אהנָאו תפְרְג אר דוב ןאואגו
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 ל לאומש לווא באתכ

 דודו :רִוָד ַתַמינֵג תסַא ןיא דנתפגו דנדנאר רניד

 התסְנאותנ יגְתְסַכ תדָש וא הכ רֿפנ תסיוד ןָא ךונ

 ידאו ָךזַנ אר ןאשיאו דנוָרְב דוד בקע רד דנדוב

 לאבקַתְסֶאְב ןאשיאו דַמָא דנדוב התשאדגאו רוׂשב
 ןוריב דנדוב שָהארֶמַה הכ ימוק לאבקַתְסֶאְבו דוד
 יִתְמאלָס וַא .דיפר םק מ רוָד ןוו דנדמָא
 ןאדרמו ריר ןאסכ ץימג אמַא :דיסרפ ןאשיא
 דנדוב התפר דוד אב הכ יצאֿכׁשַא וַא לֵעלְב
 דנדמאינ אמ הארמה הכנוג רנתפג הרש םלַכתמ
 ןאשיאב יזיִג םיא הדרוַא ואב הכ יתַמינג זַא
 ארוא ןאדנורֿפו ןז םַכרַהְב רנמ דאד םיהאוכנ

 תפג דִוָד ןכיל :דנֹורְב התשאדרַב אראהנָא ספ
 אראהניא דננאדכ הכנוג דינכמ ןינְג םנארדארב יא

 גַפ ןָא הדומנ טֿפַה אראמו תסַא הדאד אֹמְב

 אמ תְסַרְב דנדוב הדרנָא תכאת אמ רַב הכ אר

 רמַא ןיא רב הכ תסיכו : תסַא הרומָנ םילסת
 ךונ הכנאנָא ַתַמְסַכ ארז דַהְד שוג אמשב
 גנֶנב הכ ינאנָא תַמְסִק לַתמ דננאמימ באבסַא
 דנהאוכ יואסמ תַמסק וד רַהְו דוב דַהאוכ דנורימ
 הדעאק ארניא הכ רש ןינָג דַעַבְב זורנָא וַאו :דרב
 :דאד רארק זורמא את לאְרְשי רד ןונאקו
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 אל ,ל לאומש לווא באתכ בש
 אֹרְב אר תַמנג א יצעב ריפר גְלְקַצְב דוד וגו ו

 ךניא תפג הדאתסרפ דוכ ןאתסודו הָדּוהְי ךיאשמ

 אמש יארְב דנואדכ ןאנמשד תמנג וַא יהודה
 יבונג ָתֹומְר להַאְו לאתיִב הַא רב : תפָא מ
 תֹומְפׂש להַאו רערע להַא ארו = + רֶתָי להַאְו חכ
 רהש להַאו לָבְר להַא יארבו + עמָתָשֶא לחַאו טכ
 וארו :ןאיִנָק יאה רהַׁש להַאו לָאַמחְְ ואה ל
 יארבו :ּךּתַע להַאו ןָשע רוכ לחַאו הָמְרָה להַא אל

 רד שנאסכו דִוָד הכיאה ןאכמ עימנו ןּורְבָח להַא
 :דנדרכימ תפרו דַמֲא אהנָא

 אל כאב
 ןאדרמו דנַדרַכ גננ ןאיִליִאְרָשִא אב םיִּתְשְלְ א

 ָהוכ רו דנדרכ רארפ םיִּתְשְלַּפ צח וא לֶאְרְשי
 לּואָש םיִּתָשְלַּפ : דנדאתפא הרש התשכ עלו :

 םיִתְשלפ דנְרומְנ בקאָעְת יתֹּככְב אר שנאספו
 :דנתשכ אר לאש ןארפ עושיִבְלַו בָדָניִבַאו ןֶתְנו

 ארוא ךֹוד ןאזאדנַא ריתו רש תכַס לּואש רב גנו ג
 : רידרנ גנַתלְד תִיאנְב ןאזאדנַא רית ָבֵֹסְבו דנתפרג

 אר דוכ ךישמש תפג דוכ ךאד האֹלָסְ לּואשו ד
 אנ ןיא אדאבמ רב ורפ ןמְב ארנָא הרישכ
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 אל לאומש לווא .באתכ
 חאצְתּפֶא ארמו דנזאס חֹורְנַמ אֹרַמ הדַמָא ןאנותכמ

 הכ אריז תסאוכנ שָראד חאלס אֹמַא דנָיאמנ
 אר דוכ ךישמש לּואש סַפ דוב פרת רד ראב
 חאַלָפ הכ .ימאגנָהו : דאתפא ןָא רַב . התפר

 זינ וא תסַא .הדרמ הכ דיד אר .לּואש ׁשראָד
 ספ :דרמְב וא אב הדאתפא דוכ ךישמש רַב

 שָנאסָכ עימנו שראר חאלסו ׁשֵרסְפ הסו לּואָש
 ןאדרמ ןוו = + דנדְרמ םַה אב װרנָא רַד זינ

 דנדוב ןֵרְרָי ףרט ןָאבו הרד ףרט ןָאְב הכ לֵאָרְׂש
 דנַא הדרַכ רארֿפ לֵאָבְׂשִי ןאדרַמ הכ דנדי
 אר רוכ יאה רהש דנא הדְרמ שנאספו לּואשו
 אהנָא רד הדַמֲא םיִתָשְלַּפ דנתכירג הדרַכ ךְרַת
 : דנרש ןכאס
 הנהַרְב יאֹרְב םיִּתְשְלּפ ןוִג ור ןָא יאדרֿפ רדו
 אר ׁשֹרמְפ הסו לּואָש  דנַמָא ןאנַתְׁשב ןדרכ
 ספ + דנרוב הדאתפא עבלג הוכ רד הכ דנתפאי
 הדרכ ןוריב אר שָא הָחְלְסַאו דנדילב ארוא ר
 הנאֿבתבְב את דנדאתסרפ ףרט רַהְב םיִּתְׁשְלּפ ןימזב
 ארוא הָחלְסַא : :דננאפֶרְב הדֹומ םֹוקְבּו דוכ יאה
 ךאצח רַב אר שָדְסְנו דנַדאהְנ תֹורָתַׁשַא ַהנאֿכ רד

 גש

 ו

- 

₪ | 
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 אי הָננֲא רֶעְלֵג שיבָי ןאנכאס ןונו : דנַתְליוא ןָשתיב
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 אל לאומש לווא באתכ רש
 : דנדינָש .דנדוב הדרכ לּואָשב םיִתְׁשְלַפ הכ אר

 רַֿפפ בָש יִמאמְתו התסאכרב עאָנש ןאדרמ ָעימְג בי

 ראצח זַא אר שנארספ ךאסגַאו לואש ָךֵסְג הדרכ

 רַד אראהנַא התשנרַב שיִבָי הבו רדנַתְפְרִג ןש"תיב

 אר ןאשיא יאה ןאוכתסאו : דנדינאזוס אָגְנָא גי

 הכ יטולב תְכְרְר ךיז אר אהנָא התפר
 תפהו דנַדרַכ ןפד תסַא שיִבי רד

 : דנַתְפְרְג הזור זור
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 לאומש םווד באתכ

 א באב

 א וא ךוָד .תעגארמו לּואש תאפ| א ךעכו

 רד זר וד דוד הכ רש עקאו יקְלָמַע הְלְתאקמ
 ב יצכש האגאנ .םווס תור רדו : דומָנ ףקות גלקצ
 שר רב ךאכו הדירה פאבל אב לאש ךונ זַא
 ןימזב ריפר דֶוָד ךונ ןוו דמָא רבשל וא התכיר
 יוַא תֿפג ארו דודו : דומְנ םיִטְעַת הדאתפא

 לָארׂשִי ךבשל זַא תפג יו באג רד וא יֵדַמָא אנ
 ד רָבָב ארַמ תפג ארו ךִוָד :םַא הדרכ רארֿפ
 םוק תפג וא תסַא הרש הנוגג ראכ הכ הדב

 זינ םוק וַא יראיִסַו  דנדרכ רארֿפ גג א
 תני שרכ לאש םַהו דנררמו  דנדאתפא
 ה במ ארוא הכ ינאונְב ךוָד ספ +: דנדרמ
 לּואש הכ יתסנאה הנוגנ תג הוב התכאס
 ו ארוא הכ ינאוגו : דנַא הדרמ ןָתנו ׁשרספו

 רד ארמ "אקאפְתַא תפג דוב התכאס רבכמ
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 א לאומש םווד באתכ וש

 ןאראופו אה הבארע ךניאו דומנימ היִכַת דוכ

 התסירַגנ בקעְבו : דֹנַדרַכימ בקאעת יתֹכַסְב ארוא 1

 וא :ךיבל םדאד באונו רנאוכ ארמו דיד ארַמ ח

 : םַתֹפַה יִקְלָמַע םַתֿפג ארו יתפיכ ות תפג ארמ
 ארמו יתפיִאְב ןַמ רב הכניא אֹנַמְת תפג ןַמְב וא ט

 תסָא התפְרְג רד ארַמ ינאשירפ הכ אריז ישכב

 :תסַא ןמ רד לאֹחְב את םַנאָנ םאֹמַת הכנונ
 םתסנאד אריז םתשכ ארוא הדאתכיא וא רב ספ ו

 דנאמ דַהאֹוכַנ הדנז שנדאתפא וַא רעב הב

 שיוזאב רב הכ ידנב וזאבו שרס רב הכ ינאתו

 : םדרוא םִיאקַא ְךזנ אָנניא אר אהנָא התפרג דוב

 דיר ארנַא התֿפְרְנ אר דוכ ָהָמאָג דִוָד האגנָא אי

 : דנררכ ןינָג דנדוב שהארמה הכ ינאפַכ יִמאמתו

 דנואדכ םוק יארבו ןָתָני שרספו לּואָש יארבו בי
 דנדרכ הירו דנתֹפְרְו םתאמ לֵאְרְׂשִי ןאדנאכו
 רישמש םֵדְב הכ אריז דנתשאד הזור םאש אתו

 : דנדוב הדאתפא

 וַא ות תפג תכאפ רֶבכמ ארוא הכ ינאוָנְב דִוְדו ג

 יקלָמע ביג ךרמ ךסֶפ ןמ תג וא .יתפה אָנֹ
 ַתסַד הכ ידיפרַתַנ הנוננ תפג ארו דִוָד :םַתסַה די
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 וש א לאומש םווד באתכ
 ךאלה אר דנואדכ ַהַׁשַמ הדרכ דנלב אר דוֿכ

 ומ אר דוכ ןאמדאכ זַא יכָי רָוָד האגנָא : יתכאפ

 ארוא ספ ׁשֹכְב ארוא הדַמָא ךידממ תפג הדיבלט
 מ כ רב תנוכ תפג ארוא דוָו :דֶרֹמ הכ דז

 תַראהְׁש ות רַב תנאהְד הכ ארז רשאב תדוכ

 : םתשכ אר דנוארכ ַחיִׁשמ ןמ הכ תפג הדאד

 ישרספו לאש ָהְראב רד אר הֶיתְרַמ ןיא רֶורו
 חי םוכ ךישנ הכ דומרֿפ רֶמַאו :דרכ ָאשנַא ןֶתַנוי

 פס רד ךניא דנַהְד םיִלָעַה הָדּוהְי .ינָבְב אר
 טרה לֶאָרְׂשִי יא ות יָאבױז : תסַא בּותְכַמ רֵׁש
 הֹנֹונְנ .ןאראבָג * רש התְׁשכ תדנלב יאה ןאכמ
 כ הָוכ רַד * דיהַדנ עאלַמָא תג רַר : רנדאתפא

 ןארַתֹכד אדאבמ * רינאסְרמ רַבֹכ ןֹולְקְׁשַא יאה

 אנ ןארַתֹֹה אדאבמו * דננכ ידאש = םיּתְׁשלּפ
 אכ םנבש עבְלּג יאה הוכ יִא :דניאמנ דנו ןאנותכמ

 תיאה ראזתשכ וא הנו * רראבנ אמש רב ןאראבו

 רוד ןאראבג רפפ אֵננֲא רד אריז : דושְב איאדה

 הָסַמ ןֿגרְב איוג הכ .לּואָש ךפס * רש התכאדנַא
 בכ * ןאראבג היפ וַאו ןאגתשכ ןוכ וא : דוב הדשנ

 רַב יהת לאש ךישמשו * דידרגנ רב ןָתַנוי ןאמכ
 כ בובחמ שופ תאיה רַד ןתנויו לאש : תשגנ
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 ב ,א לאומש םווד באתכ חש
 אדג רגידכַי וַא דוכ ָתָומ רו * דנדוב ןינזאנ

 ןאריש או רַת רפ זית אה באקע וַא ' דנרשנ

 יארב לֵאָבְׂשִי ןארתכד יִא : דנדוב רַת אנא דב

 סיאפנו זמְרָקְב אר אמש הכ * רינכ היִרג לּואָש
 פאבל רב אלט יאה ריװ . תכאסימ סבלמ

 הנוגָג גנג ץירעמ רד ןאעאָנש : תשאדנימ אמש הכ

 דו ךנלב יאה ןאכמ רב ןֵתְנֹו יִא * דנראתפא
 ות יארְב ןְתנוי ןמ רַרארַב יא : ירש התשכ יג

 ' ידוב ןינזאנ ראיסְב ןמ יארב  םַא הרש גנַתְלַר

 ןאנז ָתַבַחֹמ וא רַת בנע ןמ אב ות תַבַחֹמ
 ַהָחַלְסַא הנוגו * דנדאתֿפא הנוגָג ןאראבג : דוב כ

 :רש לת גנג
 באב

 דנוארכ זַא דְוְד הכ רש עקאו ןָא וַא דעבו א

 יאה רהש וַא יִכְָב איִא תפג  הדומְנ לָאס
 דוד יִא רַב תפג ארָי| דנואדכ םִיִא רַב הֶדְוהְי

 אָננֲאְב רֶוָר ספ : ןרַבָחְב תפג םִיִא רַב אֹנכ תפג ב

 ליגיבאו ל םעֹניִחַא זינ שנו ודו דַמָא רב
 וא אב הכ אר יֹנאֹפַכ ךִוָו :ילַמְרַכ לב ן ןז ג

 . יאה רהש רדו דרב יכי רַה ןארְנאכ אב דנדוב

 דוד הדַמָא הָדֹוהְי ןאדרמו : דנרש ןכאס ןהְבֲח ד
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 טש ב לאומש םווד באתכ

 ןאדנאכ רב את דנֵדרַכ חסמ אגא רד אר

 דוש האשְךאפ הָדֹוהְ

 רַעְלִג שיִבָי להַא הכ דנָתּפג הדאד רַבַּכ דֶודְבו
 ה דִוָד ספ :דנדרכ ןֿפד אר לּואש הכ דנדוב

 ןאשיאב הדאתסַרֿפ דָעַלִּג שיִבָי להַא ךזנ ןאדצאק
 דישאב ךראבמ | דנואדכ בנאָג וא אמש תֿפג

 לּואָש = דוכ יאקֶאָב אר ןאפחַא ןיא הכ אריז
 ו דנוארפ ןֶאְלַאו :דידרכ ןֿפד ארואו | רירומנ

 ןיא יאזִג זינ ןמו דיאמְנַב יתסארו ןאסחַא אמשב

 ראכ ןיא הכנוג דומנ םהאוכ אמשב אר יוכינ

 ז דשאב יוק אמש יאה תסד לאחו :דידרכ אר

 לאש אמש יאקָא ארז דישאב עאנש אמש
 דוכ רַב ארמ זינ הָדּוהְי ןאדנאכו תַא הדרמ

 : דנֶדומְנ הסמ יהאְשְדאֿפְב
 ח תָשבישיִא לּואָש כשל ראדרס רב רַנְבַא אמא
 : דרב .םִִנַחַמ הב ארוא התפר אר לאש ב
 מ רַב לער רו ןאיִרשא :רַבו דָעְלִג רַב ארואו
 האשדאפ לֵאָרְִׂי מאמת רבו ןימיְניִב רבו .םיִרפֶא
 : תכאס

 י לֶאְרְשָי רב הכ ימאננַה לואְׁשְדַּב תׁשבׁשיִאו
 תנטלס לאס ודו דוב הלאס להְג רש האשדאפ
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 ב לאומש םווד באתכ יש
 תעבאתמ אר דוד הֶדּוהְי ןאדנאכ אמא דומנ

 רב ןרְבַה רד רַוָר הכ ימאיַא ךרעו = + דנררכ א
 ששו לאס תֿפַה דומנ תנטלס הָדוהְי ןאדנאֿפ
 :דוב האמ

 וַא לאָשְַּב .תשבישיא ןאגדנבו רֵנְַּב רנְבַאו בי
 היורְצַּב בַאװ = + דנָדמַא ןוריב ןועבב .םיִנַהַמ יי

 אב וב תַכְרב ד הדמָא ןוריב רֶוָד ןאגָדנב
 הכְרְב ףטֵאְב ןאניאו דנדׁש יקַתְלמ = אהנָא

 הב רֶנְבַאו : דנתפשנ הכְרְב ףרט ןָאְב ןאנַאו ד

 אמ רוצה רו דנויכרב ןאנאוג ןָאְלַא תפג בָאֹ
 התסאכרב ספ :רנזכרב תפג בָאוי דננכ יזאב וט

 ןימיניב יארְב רפנ הדזאוד דנדרכ רובע הראמָשְב

 ןאגדגב וַא רֿפנ הדזאודו לּואָשְרִּב תשבישיא יארבו
 התפְרִג אר דוכ ףירח ךס ןאשיא וַא ךי רהו + דֶוְד וט

 םה אב ספ .דָו שיולהפ רד אר דוב .ךישמש
 תסַא ןֹועְבִּג רַד הכ אר ןאכמ ןֶא ספ דנדאתפא

 ראיפְב גנג ור ןָאו : דנדימאנ םיִרְצַה תֵקְלַח יי

 ןאגדנַב רוצה וא לֵאָרְׂשִי ןאדרמו ַנְבַאו דוב תכס
 ׁשֹבֲאו בָאװ הָיּורַצ ךספ הפו :דנרש םֶוַהְנמ דִוָד ח

 לאונג לת לָאהשעו דנדוב אָננֲא רד לאהאׂשעו
 בקאעת אר רַנְבַא לֶאהַשעו + דוב אפ בס יִרַב ש
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 איש ב לאומש םוד באתב
 בקאעת וַא ףֶג אי תפאר ףרטב ןתפר רַדְו דרכ

 כ התסירננ בקעב רֶנְבִאו : דיזרונ ףארַחְנַא רַנְבַא
 : םַתְסַה ןֵמ תֿפג .יתפַה לָאהִׂשַע ות איִא תֿפג
 דוכ ףְג ףרמְב אי תסאר ףרַטְב תפג ארו רֶנְבַא

 ארוא ַהָחְלְסַא התֿפְרְג אר ןאנאוָג זַא .יכי) דרגרב
 וא בקע וא הכ תסאוכנ לֵאהַׁשַע אֹמַא ראדרב
 לֶאהַשע הב רניד ךאב רנְבַא ספ : דרו ףארחְנא
 סב ןימוְב אדת אֹרָג .דרגרב ןמ בקע וַא תג
 רַב בָא תַררארְב ָךזנ אר .דוכ ור הנוגְנ ספ
 גכ ארוא רֶנְבַא דדרגרב הכ תסאוכנ ןוָו : םזארפַא

 וַא היָנ ךס הכ רז שַמָכָשְב דוכ הנ ךכַאומְב
 שיאָג רד הדאתפא אָגנֶא רדו דמָא ןוריב שבקע

 לֶאהְשע ןדרמו ןדאתפא ןאכַמְב הכ םַכרַהו רדמ
 רכ אר :רֶנבַא יִשיִבַאְו בָאװ אמָא : דאתסיא ריסר
 לכאקמב הכ הָמַא לת ןאשיא ןונו דנָדהַב בקאעֶת
 באתֿפָא רנדיסר תסַא ןֹועְבִג ןאבאיִב האר רד הנ
 הכ הרש עמ רֵנְבַא בקע רב ןיִמינְ ינו : תפר ורפ

 : דנדאתסיא לַת ךַי ךכ רו דיש הורג ךי
 וג רישמש איִא הכ תֿפג הרז אְצ אר בָאװ רַנְבֲא
 רֿכָא הכ .ינארימְנ איִא דאס ךאלה רֵבֲאב את
 אר םֹוק יִכְב את ספ דימֲאְגַא דַהאוכ יִבְלַתְב

 ו
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 ג , ב לאומש םווד באתכ ביש
 שיוכ ןארדארב ָךקאעת וַא הכ יֹנכ :ימנ רמַא

 םסק יַח יאֹדֹכְב תֿפנ באוָנ רַד בָאװ + דנדרְנרַב מ
 א חבצ רד םֹוק הֶיָיֲארַה ידוב התפגנ ןכס רגַא

 באוי ספ : דנתשנימ רב דוכ ןארדארב בקאעֶת חכ

 לֵאְרְׂשִו דנדאתסיא םֹוק יִמאמת התכאונ אנרכ
 הנכהכנ>גנג בניהו: דנדומננ בקאעת זאב אר

 האר וא אר בש ןָא יִמאמְת שנאסכו רֶנְבַאְו טכ
 ימאמת וַאְו דנדרכ רובע ןֶדְרי וא התפר הָבְרִע
 זַא בַאֹוװו : דנדיסר םִנַהַמ הב התשדנ ןורתְב ל

 דרַכ עמנ אר םוק יִמאמְת התשנרב רֵנְבַא בקע
 רוקפמ רֿפנ הדחנ לֶאהָשע יאוס דִוָד ןאגָדנב או

 רָנְבַא ןאמדרמו ןיִמָיְנב דוד ןאגדנב אמא : דנדוב אל

 רפנ תצשו רצ הָס ןאשיא זַא הכ דנדז אר

 רד ארוא התשאד רַב אר לֶאהַָשעו : דנדרמ בל

 דנדרכ ןֿפַד תסַא םֶהָלתיֵּב רד הכ שררפ רבק

 םאגנה הדרכ גוכ בש מאמת שנאסכו בֵאֹוּװ

 : דנריסר ןֹורְבָח הב רנֿפ עולט

 ב 3Nב

 דוד .ןאדנאכו לואָׁש ןאדנאכ ןאַמ רד גנו א
 תפְרְִיִמ תווק ורב ור דו רימאננַא .לוטב
 : דנרשימ .ףיעַצ זורב ור .לואָש ןאדנאֿ
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 גיש ג לאומש םווד באתכ
 כ לּוואְו דנרש הדיאז ןארספ ןֹורְבָח רַד דוד יארבו
 : דוב תיִלאָעְרָ םַעּוניִחֶא וַא ןֹנְמַא שא הדאז
 סוסו ילמרכ לבאנ ו ליִניִבַא זַא בָאְלְכ שמה
 האשדאפ מל רתכר הָנעַמ רכפ םֹלַׁשְבַא
 הָימֿפש םגנפו תיִגַח ְךכָפ היֹנרַא םראהו : רוש)
 ה * דוד ןז הָלְנִע א םעְרְתִי םששו : לטיבַא רספ
 : דנרש הדיאז ןּורַבָח רד דוד יארב ןאניא
 ןאדנאכו לּואש ןאדנאכ ןאיִמ רד גננ הכ ימאגנהו
 תִיְוְקַ אר  לּואש ןאדנאב רֶנְבַא דובימ דוד
 הָפְצְר הב יָמכֹמ יזינכ אר לּואָשו = : דומנמ
 תפג רֶנְבַא הב תָשובְשיִאו דוב היא .ךתכד

 ָבָבְסְב רֶנְבַא ַתֵׁשַכֹו :ידַמָא רד םרדפ ןינָבְּב אנ

 איִא תג הרש התכורפַא ראימְב תשב"שיא .ןכס
 זורמָא הכנָא לאחו םַתַה הָדוהָי יאֹרְב גס רפ ןמ
 שבאחצַאו שָנאַרְדארַבְו לּואש תַרַרַפ ןאדְנאֿכְב
 םילפַת דור תסדב אדתו םַא הדומנ ןאַָחַא
 רב האנג זורמא ןז ןיא :ָבֶבַפְב הכ םַא הדרכנ
 ט זַא הדאיִת ןיא לֶּתָמ אדכ | + יהדימ ראנפָא ןַמ
 רנוארכ הכ ידֹמְב ןמ רַא דַנכְב רֶנְבַא הב ןיא

 לַמַע .ןינָנ שיארְב תא הדרוכ םסק דוד אב
 י לקנ לּואָש ןארְנאב זַא אר תַנָמלַכ את :םואמננ
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 ג לאומש םווד באתכ ריש
 ןְב וַא הָדּוהּו לאְרְשי רב אר דוד יסרכ הדומנ

 רניד ואְו :םנאדרג ראדיאפ עבש רֶאְב את אי

 הכ אריז דוג יננכ רֶנְבַא ְבאֹוג רד תסנאֹותַנ

 : ריסרתימ וא זַא
 הדאתפרפ רוָד ךזנ ןאדצאק ןיח ןָא רד רֵגְבַא סָּפ יי

 דהע ןמ אב ות תפגו תסיכ לאמ ןימז ןיא תפנ
 את הוב רהאוכ ות אב ןמ תסד ךניאו דנַבְב

 וא  :םנאדרגרב ות יופב אר לֶאָרְׂשִי יִמאמת ג

 ןכילו תסב םַהאֹוכ דהע ות אב ןמ בוכ תֿפג
 אר יור הכ תסניא ןַאו םבלטימ ות זַא יג ךי

 ור ןדיד יארב ןוִג לווא הכניא זג ריד יהאוכנ
 ; ירוֲאיִב אר .לּואש ךַתֹכר לַכיִמ יִאיִב ןמ

 הדאתסרפ לואָשְרַב תשפישיא ךונ ןאלוסר דה םַפ ד
 הֿפלק דֵצְב דוֿכ יארְב הכ אר aes מ ןז תֿפנ
 ספ : תסרֿפב ןמ ךונ םַתֹכאס ;ms םיִתְׁשְלפ
 ׁשְרַהש וו וא ארנָא הדאתסרֿפ תַׁשֿב-ׁשיִא
 שַהארַמַה ׁשֹרַהְׂשֹו : תַפָרְג .שיִל ןֶּב לֵאיטְלפ
 םַפ דרכימ היִרג  םירוח את שקע רו תב
 ; תְׁשֹנרַב ואו ןרב התשנרַב תפג ארי) רָנְבַא
 תג הרומנ םלכת לֶאְרְשי ךיאשמ אב רנְא
 אמש רב את ריריבְלטימ אר דוד ןיא זַא לבק
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 וטש ג לאומש םווד באתכ
 חי דינאפָרְב םאָגנַאב ארניא ןָאלַא ספ :דנכ יהאשךאפ
 הכ תסַא התפג דֶוָד ָהֶראב רַד דננאדכ אריז

 וַא אר לֵאָרׂשִי שױֿכ םוק דִוָד דוכ הרנב הליסוב

 ןאשיא ןאנמשד עימג תפר ואו םיִתְׁשִלֲפ תסד
 טי ןינ ןאיִנימנְב שוגב רֶנְבַאו :דאד םחאוכ תאגנ

 אר הָננֶא את תפר ןֹורְבָחְב םה רֶנְבַאֹו תפג ןַכֹס

 ןאדנאכ מאמת ךֿנ רַרְו לֵאָרְׂשִי מנ רד הכ
 כ ספ :דיגְב רֶוָר ׁשֹגב רוב הדמֲא דנספ ןיִמנְב
 ד ָךֹוַנ התשאדרב דוכ אב רֿפנ תסיב רָנְבַא

 ינאמהַמ שיאקפרו רַנְבֲא תַהְגְב דָרו דַמָא ןורְבָהְב

 :דרכ אפ רב
 אכ תפר םַהאֹוכ התסאכ רב ןמ תפג דִוָרְב רֵגבַאו

 האשְדאּפ דוכ יאקָא ָךנ אר לֵאָרְׂשִי ימאמתו

 דִנְדנבְב דהַע ות אב את דרנַא םַהאֹכ עמנ

 רוד ספ יאמנ תנטלס דהאולימ תל הָגנֲא רהב

 :תֿפרב יתמאלסְב וא הדומנ ןֿנמ אר רנַַא
 ככ הרַמֲא זאב יתראנ זַא בָא דִוָד ןאגדנַב האנאנו

 דוד אב רֶנְבַאו דנַדרֹוֲא דוכ אב ראיסְב ָתַמינג

 ואָו הדאד תצכר ארו ארז דובנ ןֹורְבָה רד

 ג יִֵכשל יִמאַמְתו בָאװ וו : דוב התפר יתמאלסב
 רַבַב אר בָאװ דנַתׁשנרב דנדוב שָהארמַה הב

318 



 ג לאומש םווד באתכ ומש

 האשְדאפ ָךזנ ריִנְְַּב רֶנְבִא הכ דנתפג הדאד

 ספ :תֿפר יתמאלסבו דאד תצכר ארואו דַמָא דב
 ךניא ידרַכ הָנ תפג הדַמֲא האשדאפ ךונ בָא

 :תֿפרו ידאד תצכר ארוא אֹרָנ דַמַא ות ךזנ רַנְבַא

 ארת את דַמָא וא הכ ינאדימ אר ריִניַּב רינְבֲא

 יראכ רַהְו דָנאדְב ארת לוכדו גורו דַהָד בירֿפ
 רוצה א בָאּויו + דנכ תפאי רד ינכימ הכ אר וכ

 ראתסרפ ריִנְבַא בקע רד ןאדצאק התפר ןוריב דִוָד

 אמַא דנדרוא זאב הָרְכ ָהָמשְנ וַא ארוא הכ

 בַאֹו תשג רב ןֹורְבָהְב ריֵנְבַא ןוגו : תסָנאדנ רִוָד

 אב את דיִׁשַכ ראנַכְב הזאורד ןאיִמ רד ארוא

 שרדארב ןוכ בֵבֵכְבו דג ןכס ינאהנפ רד וא

 וג ןאוא רעבו : דרמ הכ דז וא םַבָשְב לאהָשע חכ

 ךוצחב ןמ תנטְלסו ןמ תפג ריִנָש ארניא ד

 תב, ,הבאב . את ,, רינְדּב -. רינבא ןוב וא דנוארכ

 ׁשֵרֵרפ ןאדנאכ ימאמתו באו ךס רב ספ + םיתסָה טכ

 רשאב התשאר ץירבו ןאיִרְג הכיסכו דיג רארק

 גאתחמו דַתּפיִּב רישמָשְבו דנכ הָיְכַת אצע רַב

 : דושנ עָטְקְנמ בָאװ ןאדָנאכ וַא רשאב ןאנ

 ָבֶבָסְב דנהשכ אר ריִנָבַא יִשיִבַא שרדארבו בָאּויו ל
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 ויש ג לאומש םווד .באתכ
 רד ןעְביִג רד אר לֶאהַשַע ןאשיא ָךֵדאֹרְב הכניא
 : דוב התשכ גנג

 אל דנדוב שהארמה הכ ימֹוק יִמאמְתו בָאּויַב רוָרו

 דישופב סאלפו דירָדְב אר דוכ ַהַמאָג תֿפג
 רַד האשְדאפ דודו דינכ הָחֹונ ריִנְבַא יאֹרְבּו

 בל ןפד ןֹורְבָח רד אר ריִנְבאו : תפר הואנג בקע

 הדרכ דנלב אר דופ ןאוַא האשראפו דגַדרַכ
 : דנדרכ הָיְרַנ םוק יִמאמַתו תסירַג דַנְבַא רבק מ

 גל איִא תפג הדנאוכ יהָיִתְרַמ ריִנְבַא יארב האשדאפו

 קמחַא ץֵכַׁש הכ ירוטב דַכיִמְב ריִנְבַא דיאב

 דל תיאה יאפו דׁשנ התסב ות יאה תסד : דרימימ

 ׁשיפ הכיסכ לֶתֶמ ' רשנ התשאדג ריִננז רַב
 יִמאמְת סַפ * ידאתפא רשאב הדאתפא ןארירש

 הל מאמת :דנַררַכ הָיְרִג וא יארב רניד .ךאב םוק

 ןאנ אר דָוָד את דנֶדַמָא דוב זור זונה ןוָג םוק

 ןמַב ארכ תפג הדרוכ םפק דִוֶד אֹמַא דננארוכב

 ןאנ .רא דֹנכְב ןיא וַא .הדאיז הכלב ןיא למ
 : םֵׁשָנְב באתֿפָא בורג זא שיפ רנד זיג אי

 ול דנַמַפ ןאשיא ָךֿמנְו דנרש תַפַתְלמ םוק מאמת

 ָרֵטנ רַד דרכימ האשָדאּפ הָנרַה הכנאנג דַמָא

 ול ימאמתו םוק עימו : דמָאימ דנָסֶפ םוק יִמאֹמְת
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 ד ,ג לאומש םווד באתכ חיש
 ריִנבַא ןַתְׁשכ הכ דנָתסְנאד זודנָא רַד לֵאָרׂשי
 :דובנ האשראפ וַא .ריִנ ב

 דינאדימנ איִא תפג דוכ ןאֹמָדאכְב האשדאפו חל

 : דאתפא לֵאָרׁש רַר ּורְמא גרוב ָךֶרַמְו ירורס הכ
 םַא הרש חַסַמ יהאשְדאפב הכנָא אב חרָמָא ןמו טל

 א .הָיּורַצ ןארספ ינעי ןאדרמ ןיאו םַתסַה ףיעצ

 אר תֶרארש למאע דנוארכ * דנרַת אנאוָת ןמ

 :רַהְד אנ שַתְרארָש בַפַח רב

 ה פאב |

 ןֹוהְבָה רד רנבַא הכ דינָש לּואָש ספ ות א
 לֵאָרְׂשִי יִמאֹמְתֹו רש ףיעַצ שיאה תפַד תסַא הררמ

 תשאד דרמ וד לּואָש ךספו + רנדידרנ ןאשירפ ב
 םסָאו הָנעב יי סא  רנדוב גופ ךאררס הכ
 סב לא היתראב ןופר :ןארמפ "דוב בכר * ירניח

 :רוב בוסהמ ןיִמינְב אב תֹרָאָב הכ אריז ןיִמנְב
 את אָננֲא רַד הדרכ רארפ םִיָתיִּג הב ןאיִתרַאבו ג

 , : רנתפרירפ תַבְרג זורמַא

 םאננה הכ דוב גָנל ירכפ אר לּואש רפפ ןָתְּויִו ר
 הלאס נָּפ לאָעְרַי וא ןֶתָניו לאש רב ןריסר
 דרכ רארפ התשאד רב ארוא שא היאדו דוב
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 ד לאומש םווד באתכ

 דאתפא וא דומנימ לינעת ןדרכ רארֿפְב ןוג
 הנו בָכֵו + דוב תַׁשֹביִפְמ שַמְסֶאְו רש גלו
 יאמרנ תקו רד הדש הנאור יתרָאְב ןומְר ןארַפפ
 באוכב ואו דנרש לבאר תַשב ׁשיִא ָהָנאַכְב ור
 רד דנְריִגְב םדנג הב יהָנאהְבְב ספ : רוב רהט

 בָכְרו דנו וא םכשב הרש לבאר הנאפ ןאימ
 הנאֿכב ןוװ :דנדרכ רארֿפ  הָנעַב שאר
 דוכ ָהאגנאוכ רַד ׁשֵרַתְכַב רב ואו דנרש לבאד
 ןַת וא אר שרסו דנַתׁשכו דנרז ארוא דיבאוכימ

 הָבְרע האר זא התֹֿפרנ אר שרַסו דנדרַכ אדנ

 אר תַשב שיא פו :דנדרכ וכ בש ימאמת

 דנתֿפג האשַדאפב הררָוָא ןורְבָח הב רִוָד מ
 הכ לּואָש מפ תַׁשב שיא תנמשד רס ךניא

 ָםאֹקֲתְנֲא וורמָא דנואדכו תשארימ ות ןאג ךצק .
 שָא הָיְדֹװ לּואָש וַא אר האשדאפ אמ יאקָא
 ןארַסַפ הנעב שרדארבו בֶכְר דודו : תסא הרישכ

 םסק תפג ןאשיאָב הדאד באוָנ אר יתרֶאְּב ןומר

 היפ יגנת רה זַא ארמ ןאנ הכ דנוארב ָתאיַחְב
 .הדאד רַכ ארמ יסכ הכ יתקו :תסַא הדאד

 דרבימ ןאמנו תסַא הררמ לּואָש ךניא הכ תפג
 גלְקִצ רד התַפְרִג ארוא דַרוָאימ תראָשְב הכ
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 ה ה לאומש םווד באתכ בש
 : םדאד ואָּב הכ דוב תראשב תנא ןיאו םתשכ

 ץכש רירש ןאדרמ ןוֶג הראיִז הבתרַמ דנג ספ אי

 רנשכב שרת רב ׁשַא הנאכ רד אר הלאצ

 םנכנ הבלאטמ אמש תפר וַא ארוא ןוכ איִא

 דִוה ספ : םזאסנ ְךאלַה ןיִמְז וַא אר .אמשו גי
 אר ןאשיא הכ רומרֿפ רמָא אר רוכ ןאמךאכ

 רב הדומנ עטק אר ןאשיא יאפו תסדו | דנתָשכ

 אר תֶשבישיא ְךכ אמָא דֹנַתכֹױַא ןּורַבָח הָכְרַב

 : דנדרכ ןפד ןֹורְבָח רד רֶנְבַא רבק רד התַפְרְ

 ה באב

 דנא ןורבְחְב דוד ָךַנ לֵאָרְׂשִי מאבסַא עימו א
 תשוגו ןאוכתסא אמ ךניא דנתפג הרש םֶלָבְתִמו

 אמ רב לּואָש ןוָנ זינ ןיא וא לבקו + םיתסַה ות ב

 ןוריב אר לֵאָרְׂשִי הכ ידוב ות דומנימ תנטלס
 הכ תפג ארת דנוארכו ידרנָאימ ןורדנַאו יררבימ

 רו דרַכ יהאוכ תִיאעְר אר לֵאָרׂשִי ןמ םק ות

 : דוב יהאוכ אושיפ לֶאְרְ
 דנֶדַמָא ןֹורְבָחְב האשראפ רזנ לֵאָרְׂשִי ךיאשמ עימגו ג

 אב דנואדכ ָךוצהְב ורבה רד האשדאפ ךֶוָדו
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 אבש ה לאומש םווד באתכ
 יהאְׁשָדאפְב לֵאָרְׂשִי רַב אר ךִוָּו תסַכ דהע ןאשיא

 : דנַדומְנ | חסמ
 ד דוב הלאפ יִס רש האשְראּפ הכ ימאגנַה דודו

 ה האמ ששו לאס תֿפַה : דומָנ תַנַמלַס לאס להו
 לאס הפו יפו רומָנ תנמלס הֶדּוהְי רב ןֹורְבָח רד
 תנטלכ הָרּוהּו לָאְרשי יִמאַמְת .רַב םֶלָשורי רד
 ו הְלַבאקמב םלשוחיב שנאדרמ אב האשראפו :דומְנ
 ןאשיאו תפר  דנרוב ןימז ןאנכאס הכ ןאיִסּבי
 יהאוכנ לפאר אגניאָב דנתפג הרש םלכַתמ דוב
 אריז ינכ ןוריב אר ןאגנלו ןארוכ הכניא ֹוָג רש
 דהאוכנ לָבאד אגניאָב ךִוָד הכ דנדרב ןאמנ
 ז ךהש ןאמה הכ תפְרְג אר ןֹויצ העלק רֶוָרו :רש
 ח ןאיסובי הכרה תפג ךֶוָד זורנָא רדו :תסַא דוד
 הכ אר ןארוכו ןאגנל הדיסר תאנקבו דנזב אר
 דניוגימ רב אֹנְב (דנוב) דנַתסַה דְִר ןאג ץוגְבמ
 מ רד דֶוְדו +רש דנַהאוֿכנ לפאד הנאֿכב גנלו רוכ
 דודו רימאנ רוָד רהש ארנָאו רש ןכאס העלק
 י וו :תֿכאכ תראמע שנרדנַאו אֹולַמ ףארטַאָב
 אב תואָבְצ יאדכ הֹוהּו רשימ גרוב הדרכ יקרת

 : דובימ יו
 אי דאוַא ןרךפ תכרדו ןאדצאק רוצ האשְדאפ םֶריִח
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 ה לאומש םוור באתכ בכש

 יארב הדאתסרפ דִוָד ָךזנ ןאשארֶת ּגנַפו ןאראננו

 הכ רימהֿפ רֶוָד ספ : דנדומְנ אנב יהָנאּכ ךוָד כ
 ראותסא יהאְׁשְראפְב לֵאָרְִׂי רַב ארוא דנואדכ

 לֵאְרְׂשִי שױב םוק טאב ארוא תַנמְלַהו הרומנ
 וַא רִוָד ןרמַא וַא דעו : תסָא התשארפא רַב י

 זאבו תפְרְ םֶלאַשּורְי זַא רניד ןאנת ןאזינכ ןֹורְבָח
 םאנו : דנרש הדיאז ןארתכדו ןארפפ רֶוָד יארְב די

 הדיאז  םלָשּורְי רד וא יארב הכ ינאנָא יאה
 : המלשו = ןָתו בֶבּׁשְו עומש תסַא ןיא דנרש

 עֶרילָא עמְׁשִלֲאְו + עיפיו גּפָנְו עֹוׁשיִלֲאְו רֶחביְומ וט
 :טְלַפלָא

 יהאשאפב אר ךִוָד הכ דנַרנְׁש םיִתׁשיְלַפ וו זי
 רב םיּתְׁשְלַ עימָג דנַא הדֹומָנ הסמ .-
 ארניא דִוָד ןוו דננלמב אר ךִוָד את רנדמא

 רד הדמָא םיִּתְשלַו :רַמָא דורפ העלקב דינש ח
 רנוארב א דודו +: דנדש רֵׁשֲתֹנמ םיִאפְר יךאו טי

 רב םיִּתְשלפ הלבאקמב איִא תפג הדומנ לָאוס
 דֹומְנ יהאוכ םילפת ןמ ָתפַדְב אר ןאשיאו םִיָא
 אר םיִתשלפ הב אריז ןרב תפג רוָרְב דנואדכ

 םיִצָרּפילֲעַבב וו :דאד םַהאֹוכ ות ָתפַדְב התַבלַא כ
 הראד תפכַש אָננֲא רד אר ןאשיא דִוָו דַמָא
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 גבש ו | ה לאומש םווד באתכ
 הנכר ןמ רוצח וַא אר םנאנמשד דנוארכ תפג
 ןאכמ ןא .ןירב .אנַב * אהבָא ַָהְנכַר למ הדרכ
 אכ אר דוכ יאה תבו : דנֶדאהְנ םאנ םיִצְרְּפְלַעַ אר
 אראהנַָא שנאפכו דודו דנדרכ ךרת אְננֲא רד

 : דנתשאררב
 ככ םיִאַפְר ידאו רַד הדמָא רַב רגיד ךאב םיִּתְשְלְפ
 ג דומָנ לָאופ רנואדכ זַא רֶוָר וג *  רנרש רַשַתְנַמ
 הדז דוד ןאשיא בקע זַא הכלב אימ רב תֿפנ

 רכ וגו :רוָא הלמַה ןאשיא רב תות ןאתכַרְד ׁשיפ
 תות ןאתכרֶד כ רד אה םדק , יאדְצ ןאוָא

 תקונָא רַד הכ אריז ןכ ליִנעַת האננָא :יונָשַב
 את רַמֲא .דהאוכ ןוריב ות ר שיפ דנואדכ
 הכ ךִוָד ספ :רַהְד תסכְׁש אר םיִּתְׁשלפ רכשל
 דֵרַכ דוב הדומרפ רמַא ארוא דנואדכ הכנאנג

 :דאד תש ךֶוָנ את הָעְבּג וַא אר םיּתְׁשלִפו

 ) באב

 א לֵאָרְׂשִי ןאגְדיג רַב מג רד באב דורו

 ב אב רִוָדֹו :דרכ עמג אר רֿפנ ראזָה יס ינעי

 זַא התסאֿכרַב דנדוב ׁשַהאֹרמַה הכ ימוק יִמאמת
 אר ארכ תובאת את דנרש הנאור הָרהְי ילעב
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 ו לאומש םווד באתכ דכש

 ןאיִבורַכ רַב הכ תּואָבְצ היהְי םסָאְב ינעַי םסָאְב הכ

 : דנרואיִב אָגנָא זא רשאבימ יִמְסמ תסַא התסשנ

 דנתשאדג ֹונ ָהָבארע רַב אר אדכ תובאתונ

 רב תסַא הָעְבִּג רַד הכ בֶדֵניִבֲא ָהְנאכ א ארנָאו

 ןנ ָהבארע בֶרְיִבִא ןארסַפ ֹויְחַאְו אָזְעו דנתשאד

 לה המה בָדָקְבָא הְנאכ וַא ארנַאו : דנרנאר אר ד

 שיפ ֹויִחַאְו דנדרוָא אדכ תובאת אב תסָא הָעב

 לֵאָרְִׂי ןאדנאכ ימאמתו דִוָרו : תפרימ תובאת ה
 פרו באברו תַבְְבו וכ ְךוָנ תאלָא עאונַא אב

 ;דנַדרַכמ זאב דנואדכ ךוצהב אה גנו להדו

 דוכ ָתפַד אָזְע דנריסר ןוכְנ האג ןַמרַבְב ןווו

 תַפָרְג ארנָא הדרכ וארד דנואדכ ָתובאתב אר

 לב דנאדכ בג סַפ : דנדיזגלימ ןאואג אריז ז

 ָבָבְסְב אָננֲא רד ארוא ארכ הרש התכורֿפַא אָזְע

 :דרמ אדכ תובאת ָךזנ אָגנָא רַרו דַז שריצקת

 הנכר אוע רב דנוארכ ארז רש ןיגמג דודו ה

 אָוְעְדסְרַ זורמָאְב את אר ןאכמ ןָאו דוב הדרכ

 הריסרת דנואדכ א דִוָד זורנא רַדו :דאהָנ םאנ ט

 : דיאיִב הנוגג ןמ ָרזנ דנואדכ תובאת הכ תפג

 דוכ ָךזנ אר דנוארכ תובאת הכ תסאוכנ דודו י

 ָהְנאַכְב ארנָא דוָד ספ דרוְיִב דור ְךהַׁשְב
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 הבש ו לאומש םווד באתכ
 אי רַד דנואדכ תובאתו :רדינאדרגרב יִּתַג םרָא-דבע

 דננאדכו דָנאִמ האמ הפ יִּתֹּג ָףרֶאידַבע הְנאכ

 : דאד תַכְרַב אר ׁשֵנאדְנאכ יִמאמתו םרָא-דבע

 בי הכ דנתפג הדאד רבכ אר האשְראפ ָךְוָדו

 ארוא ךְלַמי אמ עימנו טדָא-דַבע הנאכ דנואדכ

 דִוָד םַפ תסַא הדאד תַכְרַב אדכ תובאת ָךֶּבסְב

 םדָאדדְבע ָהְנאכ וַא אר אדכ תובאתו תפר

 גי ןאגָדנראררב ןוָגו +: דֶרוא ינאמדאשב רֶוָד ָךהַשְב

 ןאואג  דנדוב התפר םדק שש דנואדכ תובאת
 די תווק יִמאמת אב דודו :דומְנ חֶבֶד אה יראורפו

 ָךופיִאְב דָוָדּו דרכימ ץקכ דנואדכ ךוצהְב דוכ

 ומ ןאדנאכ יִמאמתו = דוָד ספ :דוב סכלמ ןאתְב
 ינאמדאש זאוָאְב אר דנואדכ תובאת לֵאָבׂש
 מ לכאד רנואדכ תובאת וו :דֹנַררוֲא אנרַכ ןאואו

 הרננפ וַא .לּואָש ךַתֹכֹד לָכִִמ רשימ רוד הש
 ָךֹוצֹהְב הכ דיד אר האשְראפ ָךוָד התסירגנ

 רד ארוא ספ דנכימ ץקרו זיכו תסְג דנואדכ

 זי רד אר דנואדכ תובאתו + דרמש ריקַח רוכ לַד
 הב יהַמִיַכ ןאיִמ רַד שנאכמ רד ארנָא הדרוא

 דנתשאדג דוב התשאד אפ רַב ׁשִיארְב רוָד

 ָהיאֹבַרו ינתכופ יאה ינאבְרק דנואדכ ָךֹוצחְב דִוָדו
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 לאומש םווד .באתכ ובש
 ינאברק ןדינארלג זַא דוד ןונו : דינארהג יתַמאַלְס ח

 אר םוק רש ראפ יתַמאלֶס חְיאבְרו ינתכוס יאה

 םוק ימאמתבו :דאד תַכְרַב תואָבְצ הוה םסאב טי

 אכ

 גכ

 יכי רַהְב ןאנװ ןאדרמ לֵאָרְׂשִי הורג ַעימְנְב ינעי

 .שָמָשַב ץרק ךפ תשוג הראפ ךיו ןאנ הדרג ךי

 הוכ ַהֵנאֿכְב יכי רה םוק ימאמת ספ רישכב

 דוכ הנאכ להא את תשגרב דוד אֹמַא : דנתפר
 לאבקתסֶאְב לּואש ָרַתָבד לכימו דַהָד תַכְרַב אר

 זורמָא לֵאָרְׂשִי האשראפ תפג הדמָא ןוריב דִוָד
 רד אר דוכ הכ דאד תַמְטַע אר ןתשיוב רדק הֶנ
 הכ ירֹוטְב תכאס הנהַרְב דוכ ןאגָדנַב ןאזינְכ ָךטנ

 לָיִמְב הו: : הנבימ הנהבב אר דו אהפס וא כי

 תַרַדַּפ רב ארמ הכ דוב דנואדכ ָךוצהְב תפג

 ארַמ את דאד ירָתרַב שנאדנאכ יִמאמְת רבו

 דואפ אושיפ לֵאָרְׂשִי רב ינעי דנוארכ םֹוק רב
 או : םַררכ יזאב דנוארכ ָךֹוצהְב תַהְג ןיא וַא

 רדו דומנ םַהאֹוכ ריקה הדאיז אר דוכ זינ ןיא

 ינאזינכ רטנ רד ןכיל רש םַהאֹוכ תספ דוכ רטנ
 םהאוכ םטעמ יתפג ןכפ אהנָא ָהֶראב רַד הכ
 שתאפו ןור את אר לּואָש ְךתְכד לַכמו : דוב
 : רשנ ראלוא
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 לאומש םווד באתכ

 זו באב

 זבש

 א התסַשְנ דוכ ָהנאכ רד האשךאפ ןוָג רש עקאוו

 ףרט רה וַא שנאנמשד עימג וַא ארוא דנואדכו
 ב איבָנ ןָתָנַב האשְדאפ הכ : דוב הדאד ימארַא

 דאזָא ורפ הנאכ רד הכ יניבימ ארמ ןָאלַא תֿפנ

 אה הדרפ ןאיִמ רַד אדכ תובאתו םשאבימ ןכאס

 הָננֲא רהו איב תפג האשדאפב ןָתָנ : תסַא ןכאס

 אב דנואדכ ארז ראד לומָעְמ רשאב תַלְד רַד
 :תסַא ות
 הב דנואדכ םאלכ הכ רש עקאו בש ןַא רדו
 וגב דוד ןמ ַהֵדנבְו ןרב :תֿפג הרש לואנ ןֶתָנ
 תנוכס יארב יהָנאּב ות איִא רָוגימ ןינָג דנואדב
 לַארְׂשִי יֵנְב הכ יװר וַא אריז : ינכימ אנב ןמ
 יהנאב .רד .זורמָא את םַדרוָא ןוריב רַצָמ זַא אר
 שדרג ןַבְסַמו .המָיב רַד הכלב םַא הרשנ ןכאס
 לָאְרְשי .ינָב מג אב .הכָיאָג רַהְבּו :םַא הרר
 הכ לֵאָרְׂשִי ןארואד א ידָחֶאְב איִא םדרכ שדרג
 םתשאד רומאמ לֶאְרְשָי וכ םוק תיאר יאֹרְב
 יארְב דאזָא ןרס וא .יהנאכ אֹרָנ הכ םתפג נס
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 ח וגב ןינָנ דִוָד ןמ הְדנבְּב לאחו + דידרַבנ אנב ןמ
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 ז לאומש םווד .באתכ

 אֹרָנ זַא ארת ןמ דיוגימ ןינָג תּואָבְצ הָוהְי הכ

 םוק יאושיפ את םַתְפְרנ ןאדנפסוג בקע וַא האנ

 אב ןמ .יתפרימ הכיאָג רו : ישאב לֶאְרַשְי ןמ
 ות ךוצה זא אר תנאנמשד עימנו םדובימ ות

 םֶסֲא למ גרוב םֶסֶא ות ארְבו םתכאס עַטקנמ

 ַתַהְנְבּו : םדרכ אדִיַפ דנַא ןימז רַב הכ ינאגרזב

 אר ןאשיאו םררכ ןעַה ינאכמ לֵאָרְׂשִי דו םוק
 ואב הדש ןכאס שיוכ ןאכמ רד את םדומְנ סרג

 לתַמ אר ןאשיא רניד ןאררשו דנושנ ְךֵרַחַתמ
 ןארואד הכ יאה זר לָתָמּו :רנזאסנ לילר קָבאס
 ארתו םֶדוב הדומנ ןיִעַ לאש דוכ וכ רב אר
 ארת דנואדכו * םדאד ימארַא תנאנמשד עימג וַא

 אנב יהנאכ ות יארְב דנואדכ הכ דהדימ רבכ

 רהאוכ םאֹמְת ות יאה זור אריז : דומְנ דַהאֹוכ

 ארת תיְרדו דיבאוב יהאוכ דוכ ןאררפ אבו דש

 ראותפא ות זַא דעב דָיִא ןוריב ות ָבְלַצ וא הכ
 םהאוכ ראדיאפ ארוא תַנמלַהו תכאכס םהאוכ
 דהאוכ אנב יהנאכ ןמ ָתְסֶא יארְב ואו : דֹומְנ

 ראדיאפ דַבָאָב את ארוא תנַמלַס יִסרכו דומנ
 ואו דוב םהאוכ רדפ ארוא ןַמ : תכאפ םהאוכ

 ארוא דורו האנג וא רַנַאְו דוב דהאוכ רַפפ ארַמ

328 



 טבש ז לאומש םווד באתכ
 דא יִנְב יאה הנאיזאתְבו ןאמדְרמ יאצע אב

 ומ וא וַא ןמ ָתַמְחַר ןכילו + דומָנ םהאוכ ביִדָאת
 רוד לּואָש זַא ארנָא הכ ידֹוטְב רש דַהאוכנ רוד
 : םתכאפ דר ות רוצה זא ארוא הכ םרדרכ

 וט ראדיאפ דַבָאְב את תַרצֹחְב ות ַתֹנמְלַסו הנאכו

 דהאוכ ראותסא דֵבֲאְב את ות יפרו רש דַהאוכ

 קבאטמו תאמלכ ןיא יִמאֹמְת בסח רַב : דנאמ
 ; דומנ םלַכת דִוָדְב ןֶּתַנ איִאֹר ןיא מאמת
 דנואדכ ךוצהב הרש לבא האשראפ רו
 ןאדָנאכו םתסיכ ןמ הָוהְי דנואדכ יִא תֿפנו תסָשְנ

 ןיאו ; ידינאפְר םאקמ ןיאָב ארמ הכ תסיִג ןמ
 לילק ךמַא הוי .דנוארכ יִא ות ָךַַנ רד וינ
 זינ תא הדננ ָהָנאכ הְראב רד הכ אריז דומנ

 יִא .ןיא איִאו ידומרֿפ םלבת לױט ןאמז יארב
 כ רניד רִוָרו :תסַא םֵדֲא יִנָב תדאע הוהי דנואדכ

 דננאדכ יִא ות הכ אריז תפג דנאוַת הָנ ותב

 אכ םאלכ בפח רו : יפאנשימ אר דוכ ָהֶדנַב הוה
 יאה ראכ ןיא יִמאֹמְה  דוכ לד קֿפאומו דוכ
 םיִלעַת אר דוכ הָדְנַב את ידרָָא אֵנָב אר םיטע
 בכ יתפַה גרוב ות אדכ הָוהְי יִא ןירַב אנָב + יה

 לַתָמ םיִא הרינש דוב יאה ׁשֹוגְב הב ןאנָג אריז
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 לאומש םווד באתכ לש

 לתַמו :תסינ יאדכ ות וא רו תסינ סב ות גב

 ה

 - ב

 - כ

 תפָא ןימז יור רב תמא ךי םאדכ לֶאְרָשָי ות םוק
 הדאד היפ אר ןאשיא את  דָיאיִב ארכ הכ
 אדיפ דוכ יארְב יֹמְסָאו דואפְב םוק שיונ יארב

 יארְבו אמש יארְב ביהמו םיטע יאה זנו ריאמנ

 יארְב הכ שיוכ ַםֹוק ךוצהב דַרוָא אָנָב דוכ ןימז

 ןאשיא ןאיאדכו אה תַמא ואו רֶצְמ א .רוכ
 דוכ יארְב אר לֵאָרׂשִי דוכ םֹוו :ידאד היפ
 ות םֹוק דֹבֲאְב את ןאשיא את יתכאס ראותסא
 ןָאְלַאו :ידׁש ןאשיא יאדֿכ הָוהְי יא ותו דנשאב
 ָהְרְנב קֶראב רד הכ אר ימאלכ ארכ הֹוהְי יא
 ןכ ראותְסא דֵבֲאְב את יתפג שא הנאכו דוכ

 את ות םסָאו +: אמְנ למע יתפג הָננֲא בסַח רַב
 הֹוהְי הכ דוש התפג את דנאמְב םַטַעמ רַבָאְּב

 תַא הדננ ןאדנאכו תסַא לֵאָרְׂשִי יאדב תֹואָבצ

 יִא ות אריז :דנאמב ראדיאפ ות  ךוצהב רוד
 ןאלעַא דוכ הָדנַבְב -לֶאְרשי יאדכ תֹואָבְצ הוה
 םהאוכ אֹנַב יהָנאכ ות יאֹרְב הכ יתפג הדומנ

 תפַא הדרַכ תַאְרִג ות ָהְדנְב ןירב אנב הדומנ

 . יא ןָאְלַאו :דגב ות ךונ אר אער ןיא הכ
 קרצ ות םאלכו יתסה אדכ ות הָוהְי דננאדכ
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 אלש ח,ז לאומש םווד באתכ
 ;:יהראר הדענ דוכ ָהָדנָבְּב אר יוכינ ןיאו תסַא

 אר .רוכ ָהָדְנַב ןאדנאֿכ הדומרֿפ ןאפחָא ןָאְלַא
 דַבָאְב את תרוצח רד הכנָא את הָרְב תַכְרַב

 יהֶתְפג הָוהְי דנוארכ יִא ות הכ אריז דנאמב

 דַבָאְּב את ות תַכְרַב וַא תַא הדנב ןאדנאכו

 : דוב רהאוכ ךראבמ

 ט ו

 ח באב

 א אר םיִּתָשְלַּפ דוד הכ רש עקאו ןיזַא דעבו

 םאמז דֶוְרו תכאס לילד אר ןאשיא הדאד תסבׁש
 : תפר םיִתשלּ תסד זַא אר דאלב לא םא
 ב ןימזב אר ןאשיא הדאד תסַבְש אר בָאֹומו

 ןאמסיר ודו דומיַפ ינאמסיר אב הרינאבאוכ

 יארְב םאֹמַת ינאמסיר יו דומיַפ ןתשכ יארְב

 הרש רִוָד ןאגדנב ןאיִבָאֹומו ןתשאד האגָנ הדנז

 בחר ןֶּכ רע דרה דודו : דנדרַא איאדה
 את תפרימ הכ ימאגנה אר הבֹוצ ָהאשדאפ

 דַרֹוָא תכדְב ואב רהנ ךונ אר דוב יאליתְסַא

 תפיבו ראוס רַצתפַהו ראזָה דודו : ראד תפכְׁש

 יאה בכַא עימנ דודו תפְרִנ וא וַא הדאיפ ראזָה

 יארב אהנַא זַא אֹמַא דרכ יפ אר שיאה הבארע
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 ח לאומש םווד באתכ בלש

 קָשָמִד םרַא ןוָו +: תשאד האגְנ הבארע רצ ה

 דֶוְה  רנדַמָא הָבֹוצ האשראפ רָעדְרַה ררמב
 :תֵׁשכְב אר ןאיִמְרַא וַא רֿפנ ראֹוָה ודו תסיב

 ןאימרַאו תשאדג ןאלוארק קֶשָמד םרַא רד דודו
 דנוארכו דנדרַאמ איאדֶה הרש דור ןאגדְנב
 : דארימ תרצנ תפרימ הכ אָגרַה רד אר רד
 דֶזעְרִרִַה ןאמדאכ רַב הכ אר אלט יאה רפס רורו י
 ואו + דִרֶָא .םיִלָשוריִב אר אהנָא התפְרְג רוב ח

 האשדאפ רו רֲעְדְדְה יאה .רהָש יִתְרְבו הַמְ
 : תפר ןוזפא רח וַא גנרב

 ימאמת דֶוְד הכ רינָש תַמֲח האשְדאפ יעת ןונו מ

 יעת : תסַא הדאד תסכֶש אר ךעְרדַה רכשל י
 ראתסרפ האשְדאפ דוד ךונ אר דוכ רמפ םֶרֹי

 דוג תיִנִהַת ארואו דַסְרפְב וא יִתְמאלְס וַא את
 ארוא הדומנ גג רֶעְדדְה אב הכ תַהְנֲא א
 יעת אב רזעדדְה הכ אריז דוב הדאד תסכְׁש

 אלט ולו הרקנ ףולט טריו דומנימ .הלתאקמ
 האשדאפ וו = + רֶרֶא וכ אב ןיגנרב ףורמו א

 הרקנ אב רומָנ ףקו דנוארכ יארְב זינ אר אהנַא

 הדאר תסכש הכיאה תַמא ץימָג וַא הכ יאלטו
 בָאּומו םֶרֶא וַא ינִי = + דוב .הדומְנ קו רוב ב
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 גלש ט | ח לאומש םווד באתכ

 דעְדדַה תמי וַאו קֶלָמעו םיִתשלפו ןומע ינו
 יי ןתשיוכ יארְב דודו :הָבֹוצ האשדךאפ בחר ןֵב
 תְסַכָש זַא הכ ימאגנַה דומְנ אפ רַב יהרכרת

 ידאו רד ןאיִמארַא וַא רפנ ראזָה הַדְנֶה ןדאד

 יי ןאלוארק םולָא רו = + דומָנ תענארמ חלמ
 התשארג eisai םדָא ִמאֹמְת רד הכלב תשאדג

 ומ רב דודו : דאדימ תרענ .- הכ אָנָה אר
 מאֹמְת רַב דודו דומָניִמ תנטְלס לֵאָרְׂשִי מאמת
 : תשאדימ אֹרְנַא אר ףאצְנַאו ידואד דוכ םוק
 וט טַפשּוהו דוב  רָכְשְל  ךאדרפ הָיורְצְוִב כָאֹ

 יי בֹוטיִחֲאְְב קורו = : ראגְנ עיאקו = רּוליִחַאְרִ
 בתאכ הָיִרְעּו דנדוב םינהכ רֶתיַבֲאְב ְּלֶמיִחַאו
 יי ןאיִתיִלַפו .ןאיִתיִרְכ רב עֶדײהְיְדַב הינו : דוב
 : דנדוב ןַהאכ רוָד ןארספו דוב

 ו ב ב
 א את יסָכ לּואָש ןאדְנאֹכ וַא איִא תפג דודו

 ארוא ןָתָני ָךַמאֹכְב את תא יקאב  לאחְב
 ב יִמָפמ ימדאכ לּואש ןאדנאב זַאו : םִיִאמָנ ןאסחַא

 דנדנאוכ רוד ְךונ .ארוא ספ דוב אָביִצ הב
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 מ לאומש םווד באתכ דלש

 תפג יתֹסַה אביצ ות איִא תפג ארי האשְראפו

 לאחב את איִא תפג האשְראפ +: םַתְַה ות ָהְדנַב ג
 ןאפחַא ארוא את תפַה יִסַכ לּואש ןאדנאב וַא
 תֿפנ האשדאפ באונ רד אביצ םיאמנ יאדכ

 :תסַא יקאב יגָנל רספ לאחב את אר ןָתנ
 אביצ תסַא אָגכ וא הכ דיסרפ | וַא האשדאפ ד

 ךֶּב ריִכָמ הנאכ רד וא ךניא תפג האשדאפב

 האשדאפ ְךֹוְו :תסַא רַבִד ול רד לֶאיִמַע ה
 א  לֶאיִמַעְרַּב ריִכָמ ַהֵנאֹכ וַא ארוא הדאתסרפ

 לּואַשִַּב ןְתְניְדְּב תַשביִפָמ ספ :תֿפְרִג רבָד ול
 דֹומנ םיטעת הראתפא רד ורב הדַמֲא דוד ָךזנ

 :ות הְדנב ךניא תפג תָשביפמ יִא תפג דודו

 ןְתְני תררפ רטאכב ארז םרַתמ תפג ארו דִוָ
 ִמאֹמִתו דומנ םהאוכ ןאסחָא התבלַא ות רַב
 ותו דרכ םַהאֹוכ דַר ֹותְב אר לּואָש תררפ ןימז

 ספ :דרוכ יהאוכ ןאנ ןמ ָהְרפס רַב "אמיאד

 הכ תסיִנ ות ָהֶדנִב הכ תפג הדרַכ םיִטעַת וא

 :יאמְנ תאפַתְלֶא ןמ לֶהַמ יהדרמ גס רב
 תפג הדנאוכ אר לּואש ַהֶדנב אָביִצ האשדאפו ט

 דוב שנאדנאכ םאמְתו לואש לאמ הכ אר הָננָא
 תַנאגֶדִנַבו תנארספו ותו :םדאד ות יאקַא ֶספְב י
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 הלש יט לאומש םווד באתכ
 ארנָא לוצחמ הדומנ עז אר ןימז וא ַתַהְגְבו
 שנדרוכ תַהְגְב תִיאקַא ךפפ יארְב את דירוֲאיִב

 השימה תיאְקֶא ךפפ תַשּוביִפִמ אֹמַא דשאב ןאנ

 הרזנאפ אָביִצְו דרוכ דַהאֹוכ ןאנ ןמ הרפס רב

 האשְדאפב אביו : תשאד םדאכ תסיבו רַסֹפ

 הָדֹנַבְב האשְךאפ םִיאקַא הֶגִנָא רַה קֿפאומ תפנ

 למע תַא הדנב רוט ןמַהְב תסַא הדומרֿפ שָא
 רב תָשביִּפְמ הכ תפג האשדאפו דומנ דַהאֹוב

 דַהאֹוכ האשראפ ןארספ א יכי לתָמ ןמ הרפס

 הָכימ הכ דוב ךגוכ ירספ אר תַׁשביֿפִמו + דרוכ

 ַהְדנב אָביִצ הנאכ ןאנכאס יִמאמתו תשאר םאנ

 ןכאס םלָשורי רד תַׁשֹבִִמ ספ :דנדוב תַׁשֹביִפמ
 דרוכימ האשדךאפ ָהְרפפ רב השימָה הכ אריז רש

 : דוב גנל אפ וד רַה זַאו

 א -

 ב -

As 
1 

 יב

 א ןומע יֵנְב האשראפ הכ רש עקאו ןאוַא דעבו

 דִוָרו + דומְנ תנטלס שיאנג רד ןּונָח שכספו דרמ
 ׁשֵרֵֹפ הכנאנֶנ םיאַמְנ ןאפחַא שָחָנְַּב ןּונָחְב תפג

 ארוא את דאתסרפ דִוָד ספ דרַכ ןאפהַא ןַמְב

 ךיוג תֶיְזְעַת שרדפ הראב רד שנאמדאכ ָהטְסאוב

335 

 ןנ



 י לאומש םווד באתכ | ולש
 ןארורפו : דנדמָא ןומערנָּב ןימזְב רִוָד ןאמדאכו ג

 ןאמנ איִא = דנתפג ןּונֲח רוב יאקַאְב ומערב

 דֵוָד הכ תסַא ות רדפ םירכת יארְב הכ ירבימ

 אֹיִא תסַא הראתסרפ ות תיזעַת תַהְנְב ןאלוסר
 תפַא הדאתסְרפנ ות ךזנ אר דוכ ןאמראכ רִוָד

 םָרֵהֹנֹמ ארנַא הדומְנ םכְנַתו ץחפת אר רהש את

 ףצנו תפָרְג אר רִוָד ןאמראכ ןּונָח ספ : דזאס

 אר ןאשיא יאה פאבלו רישארַת אר ןאשיא שיר

 אר ןאשיאו דירַדְב ןַתְסַשְנ יאָג את ןאימ וַא

 לאבקתסָאְב דנדאד רַבַכ אר דו ןונו + דרַכ אה ה

 לגב ראיסָב ןאשיא הכ ארז דאתסָרֿפ ןאשיא
 את דינאמב ֹוחָרי רד תפג האשְאפו דנדוב

 : דידרגרב ןאזַא דעבו יא רד אמש יאה שיר

 רנרש הורכמ דֶוְר ךזנ הכ דנדיד ןּומעיִנְּב ןוגו

 א הדאיּפ ראזה תסיב הראתסְרפ | ןּומעהיִנָּב

 האשדךאפו אבוצ ןאימארַאו בוחרהתיִּב ןאימארַא

 זַא רֿפנ ראזַה הדזאודו רֿפנ ראזָה אב אר הָבֲעַמ
 נָאּו דינש דֶוָד ןוו :דֹנֵדרַכ רִנֲא בוט ןאדרמ

 ןומעײיִנו : ראתסרפ אר ןאעאנש רכשל יִמאֹמְתו

 ףצ גְנג יארְב הזאורד הנהר ךזנ הדמָא ןוריב
 בוט ןאדרמו בּוהרו אָבוצ ןאיִמארַאו דנדומְנ יארָא
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 ולש לאומש םווד באתכ
 מ ריד בָאֹי ןונו + דנדוב הרַהיִלַע ארחצ רד הָכעַמ
 שבקע א םַהו שיפ וַא םה גְנֶג ףופצ יור הכ

 אר יהורג לֶאְרְשִי ןאגדיזגרב ָםאמְת וַא דוב
 יארַא גע ןאיִמארַא לָבאקמ רד הדרכ באלֲתְנֲא
 ו יׁשיבַא ׁשֵרָדארְב תסדב אר םוק היקבו : דומנ

 ףצ ןומע :יִנָּב לָבאכמְב אר ןאשיא את דד
 אי בלאג ןַמ רב ןאימארַא רַנָא תפגו : דָנכ יארא

 בלאג ות רַב ןומע יִנָּב רגַאו איב ןמ ָךדַמְב דנא
 כי ריִלָד :דַמָא םהאוכ ות ָךאדְמָא תַהֵנְב דנא

 יארכ יאה רהש 'ָתַהְנְבו שיוכ םוק ָתַהְגְבו שאב
 רד הכ אר הָננֲא דנואדכו םישוכַב הנאדרַמ דוכ

 יהב ימֹוקו באי ספ :רדנכְב יא דנספ שרטנ

 ןאיִמארַא אב את דנדש ךידונ דנדוב שהארמה

 :דנדרכ רארֿפ | ךוצח וַא ןאשיאו דננכ גנג

 די דנַדֹרַכ רארֿפ ןאיִמארַא הכ דנדיד ןומע יִנְּב ןונ

 רהש לכאר התפירג יִשיִבָא ךוצח זַא זינ ןאשיא
 התשנרב ןומע נַּפ הֶלָבאקמ וַא בָאֹוװו דנרש

 ומ א הכ דנדיד ןאיִמארַא ןוו : דַמֲא .םלָשּוריב

 עמְנ םַה אב דנַא התפאי תפכש לֵאָרְׂשִי רוצה
 וט ןַאָב הכ אר ןאיִמארַא הראתסרפ רועדדהו : דנרש

 דנדמָא םֶליֵה הב ןאשיאו דַרְוָא דנדוב רהנ כט
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 אי , ' לאומש םווד באתכ חלש
 ןאשיא יאשיפ = רֶזְעְרִרִה רכשל ךאדרס בוש
 אר לֵאָרְשִי עימג דיפר .רבָכ .דורְב ות + דוב
 דַמֲא םליָה הבו דרכ רובע ןֶרְרָי וא הדרכ עמג

 אב הדומנ יארָא ףצ דור ָהֶלֵבאקמְב ןאימארַאו
 רארֿפ לֵאָרְׂשִי רוצח וא ןאיִמארַאו : דנדרכ גְנְג וא חי

 הבארע דצ תפה ןאררַמ ןאימארַא וַא דָוְדְו דנדרכ

 שרבשל ךאדרס ףבושו תשפ אר ראס ראזַה להו
 ינאהאשְךאפ ץימָג ןונו : דרמ אָגנָא רד הכ דז אר טי

 ךוצח וא הכ דנריד דנדוב רֶזעְרִרַה ַהֶדנַב הכ

 הדומנ חלצ לֵאָרְׂשִי אב דנררוכ תסכָש לֵאָרְׂשי
 וַא ןָא וַא ספ ןאיִמארַאו דנרש ןאשיא ַהֵדנב

 : דנדיסרַת ןֹומע יִנָב ָךאדְמא

 אי באב

 םאננַה לאס יאצקנא וא דעַב רש עקאו | א
 אב אר בָאּוי דוד הכ ןאהאשדאפ ןתפר ןוריב

 ןאשיאו .ראתסרפ לֵאָרְׂשִי ימאמתו שיוכ . ןאגדנב
 הרצאחמ אר הָּבִר הדרכ בארכ אר ןומע יִנָב

 : רנאמ םלָשּוהי רד רֶוָד אמָא .רנדומנ
 שָרַתְסָּב וַא דְוֶד הכ רצע תו רד רש עקאוו ב

 שדרג האשדאפ ָהנאכ םאב תשפ רב התסאכרב
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 טלש אי לאומש םווד באתכ
 אר ןתשיוכ הכ דיד אר ינז םאב תשפ זַאו דרכ

 :דוב רַטְנַמ וכינ ראיסְב ןז ןַאו דנכימ ושתְסש
 דומנ ראסְּפְתְסֶא ןז הְראב רד הראתְסרפ דִוָד ספ
 םַעיִלֶא רתבר עבש-תַּב ןיא איִא הכ דנתפג ארואו

 הראתסרפ ןאדצאק דודו :  תסינ יִּתַח הָיְרּוא וז

 וא אב ִוָד הדמָא ין ךזנ ואו תפְרְג ארוא

 הדש רהאט דוב תַסאְגְנ זא ואו רש  רתפַבמַה

 ה רש הלמאה ןז ןָאו : תשנרב דוֿכ ָהָנאבְב
 ןמ הכ תפגו תכאפ רבכמ אר דֶוָד הדאתסרֿפו

 הכ דאתסְרַפ בָאֹוי ָךְַנ דוד ספ :םַתסַה הלמאח
 אר הָיִרּוא בָאּויו תַסְרֶפַב ןַמ ָךזנ אר יִּתַה ַהירּוא

 דוד ריפר יג ךזנ הירוא ןוגו : דאתסרפ דוד ךונ

 תַמאלְ זַאו םוק יִתְמאלָ זַאו בָאֹ יִתֹמאלְ זַא
 תַא הנאכְב תפג היְרוא הב דִוָדו :דיסרפ גנג

 וַא הָיְּוא ספ יושב אר דוכ יאה יאפו ֹורְב

 וַא ינאֹוָכ שבקע זַאו תפר ןוריב האשדאפ ַהְנאכ

 ט רד מ הָיְרוא אֹמַא : רש הראתסרפ האשְךאפ

 הדיבאוכ שיאקָא ןאנדנב ךיאפ אב האשדאפ ָהָנאכ

 י דנתפג הדאד רַבָכ אר דֶוָדּו : תפרנ דוכ ָהָנאכְב

 הב דֶוָר ספ תסַא התפרנ רוכ ָהְנאֹכְב הָירּוא

 אַרְג םֿפ יהַרֹמאיִנ רפס זַא ות איִא תפג הָיִרּוא

339 z2 / | 

Bs 

= 

- 

4 

₪ | 



 לאומש םווד באתכ מש
 ררכ רע  דוְדְב הירוא + יהְתפְרִנ דוכ ָהָנאכְב אי

 דננכאס אה המיֿב רד הָרּוהְיו לֶאְרְׂשִֹו תובאת הב
 ןאבאיִב יור רַב םִיאֵקָא ןאגְדנַנו בָאּוי םִיאקא

 את םִוְרָב דוכ ַהָנאכְב ןמ איִאו דנַא ןישְנ המיַכ

 ְתאיַהְב םבאוכְב דוכ ןז אבו םיאמְנַב ברשו לכַא
 אר ראכ ןיא הכ םַפק ות ןאָנ ָתאיַחב ות

 זינ .זורמָא תֿפנ היִרּואְב דודו : דרַכ םהאוכנ כ

 הָיְרּוא ספ םנכימ הנאור ארת אדרַפו שאב אְגניא

 וָרו : דָנאמ םלֵׁשֹרְי רד אר שיאדרפו זורנָא יי
 דישונו דְרוכ שרוצה רד הכ דומְנ תועד ארוא

 רַב התפר ןוריב םאש ָתקו דרנ תסמ ארואו

 דוכ ָהְנאכְבו דיבאוכ שיאקַא ןאגרנב אב שֶרַתְסַּב

 בָאּו יארְב יבותכמ רִוָד ןארארמאבו : תפְרַנ די

 בותכמ רדו : דאתסרפ הָיִרּוא תַדְב התשונ וט

 המדקמ רד אר הָיְוא הכ תשוְנ ןומצמ ןיאָב

 את דיֹורְב ספ שבקע וזַאו דיראדגב תכס ָגנג

 הרצאחמ אר רהַׁש בָאװ ןוגו :דֵרימְב הרש הדו וט

 הכ תסנאדימ הכ ינאכמ רד אר היְרוא דרַכימ

 :תשארג דנשאבימ אָגנָא רד עאָש ןאדרמ

 דנדרכ גְנָנ בָאֹי אב הדַמָא ןוריב רהש ןאדרַמו וי

 הָיְרּואְו רנדאתפא דִוָד ןאגדנב זַא םֹוק זַא יצעבו
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 אמש אי לאומש םווד באתכ

 חי אר רִוָד הדאתסְרַפ בָאּוי סַּפ :דרמְב זינ יִתיִחַה

 טי רמָא אר דצאקו :דאד רֶבָכ גְנַג עָיאקְו עימג זא

 האשְראפָב גְנָנ עיאקְו יִמאֹמְת וַא ןוג תפג הרומרֿפ

 כ התכורפא האשדאפ םשכ רגַא :ישאב הדאד רבכ

 רירש ךירזנ רהַשְב גְנֶנ יארְב ארֶנ דָיוג ארתו דש

 דנַהאֹוכ רית ראצח ךס זא הכ דיתסנאד ימנ אא

 אכ תשכ אר תַׁשַבְריְַּב ְךְלָמיִבִא הכ תסיכ :תֹכאדנַא
 ראצח יור וַא אר יאיִסֶא ןיאלאב נס ינז איִא
 ארָג ספ דרמ ץֶבָת רד הב תכאדנינ וא רב

 תַא הדנַב הכ ּוגְב האגנַא רירש ךידזנ ראצַחְב

 ככ הנאור דצאק ספ :תסַא הדרמ זינ יִּתְחַה היְרוא

 ארוא בָאּוי הָננֲא רה וַא אר רִוָדֹו דמָא הרש

 גכ דֶוְדְב רַצאקו :תכאפ רָבכמ דוב הדאד םאניפ

 בקע רד הדש בלאג אמ רַב ןאדרמ הכ תפג
 את ןאשיא רַב אמו דנדַמָא ןוריב ארחַצְב אמ

 דכ רב ןאואדנַא ריתו : םיתכאת הזאורד ָהְנהְד

 יִצְעַבו דנתכאדנַא רית ראצח יור זַא ות ןאגדנַב

 הָיְרּוא ות ָהֶדֹנַבו דנדרמ האשראפ ןאגדנב זא

 הכ בָאֹויְב תפג רדַצאְקְב דִוָד : תסַא הדדמ זינ יִּתִתַה

 אריז רָיָאיִנ דב ות ךמנ רד העקאו ןיא וגב ןינְנ

 דנכימ ךאלַה תֹואֿפַת יב אר ןָאו ןיא רישָמש הכ
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 בי,אי לאומש םווד באתכ
 ארנָא הדישוכ יתֹכסְב רהש אב הָלְתאקמ רד ספ

 נו :הֵדְּב יעֹמִנ רָטאכ ארוא ספ זאכְב םֶדַהְנמ

 תפַא הדרמ הָיְרוא שרחוש הכ דינש היְרוא ןז

 םתאמ ָםאיִא ןוָנו : תֿפַרְנ םתאמ דוכ רהוש יארב

 רָרֹוֲא דוכ ָהְנאכְב ארוא הדאתסרפ דוָד תשדנ

 יראכ אֹמַא דיאז ידַמְפ שיארְבו רש יו ןז ואו
 דנספ אנ דנואדכ מנ רד דוב הדרכ רוד הכ

 :דמֲא

 כי כאב .
 ָךזנו הדאתסַרפ דִוָד ָךזנ אר ןּתַנ דנואדכו

 דרמ וד ירהש רד הכ תפג ארוא הדמָא ו

 דנמ תַלֹוו :ריקֿפ ירגידו דנמ תלֹוד יכי דנדוב
 ריקפו :דוב ראיסֶב ָתיאהָניב ןאגו דנֿפסוג אר

 ארנא הכ דובנ ךגוכ הרב הדאמ ךי ג אר

 גרזב שנארספו | הארמה הדאד ׁשֵרֹורפו הדירכ

 וא ָהָסאכ זַאו דְרֹוכמ | ךארוכ ואו רשימ

 לַתָמ שיארבו דיבאוכימ שַשונָא רו  דישונימ
 תלו ךרמ ןָא ךונ ירֿפאסמו : דובימ רַתֹכד
 ןאדנפסוג זא הכ דַמֲא ףיַה ארואו דַמֲא דנמ

 ָךזנ הכ ירֿפאסמ ָתַהְגַב את דכיגב דוכ ןאואנו

 ָךרמ ןא ָהָרבֹו דזאס איהמ דוב הדַמָא 4
342 



 לאומש םווד באתכ
 י) ךמ הכ דרמ ןַא יארְב התפָרְג אר ריקפ

 רַב דוד ַתֹׁשַכ האגנַא :תכאס איהמ דוב הדמָא

 תאיְַב תפג ןִּתָנ הב הרש התכורפא ץכש ןא

 תסָא הדרַכ אר ראכ ןיא הכ יסכ םפק דנואדכ

 הדרכ אר ראכ ןיא הכנוו + תפָא לתק ָבְננְתְסמ
 ראהָנ אר הרב הדומננ םחרת הו תסַא

 : דנכ דר ךיאב ןאדנג

 יאדכ הֶוהְיו יתסה ות דרמ ןָא תפג דִוָדְב ןִּתִ

 יהאשדאפב לֵאָרְִׂי רב ארת ןמ דָוגימ ןינ .לֶאְרְשי
 יאהְר .לואש ַתסַד וַא את ןמו םֹומָנ חפמ
 ןאנו םַדאד ותב אר תֶיאקַא הנאכו : םדאד
 הָרּוהּו לֵאָרְׂשִי ןאדנאכו ות  ַשונָאָב אות יאק
 ןינְג הובימ םכ ןיא רנַאו םדרכ אטע ותָב אר
 ָםאֹלְכ אג ספ + םדרכימ דיזמ ות יארב ןאננ
 רַב למע ו רפנ רַד הדומנ ראוכ אר דנואדכ
 הד: רישָמשְב אר יִּתַהַה הָיְראו ידרוֲא אב
 אב ארואו יִתֿפַרְג ינוב דוֿכ יארְב ארוא ןז

 לאה ספ + ידינאסר לתקב ןומע יִנָּב .רישמש
 דש רהאֹוכנ רוד מרה ות הנאכ זא רישמש

 הָיִרּוא  ןז  הדומְנ רקהַת ארמ הכניא תלעב
 : דשאב ות ןז את יתפְרְג אר יִּתְחַה
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 לאומש םווד באתכ דמש
 תדוכ ַהָנאכ וא ןמ ךניא דיוגימ ןינְג דננאדכ אי

 ןאנזו דינאדרנ םַהאֹוכ ץֶראע ות רַב אר ידב

 םהאוכ תַא הָיאפמַהְב התפֶרְג ות םשְג שיפ ארת

 ות ןאנז אב באתֿפַא ןיא ָךטנ רד ואו דאד

 אר ראכ ןיא ות הכ ארז : דיבאוכ דַהאֹוכ כי

 םאמת שיפ אר ראכ ןיא ןמ אֹמַא ידרַכ ינאהנַפְב
 הב דָוָדו :רֹומָנ םהאוכ באתפא ךטג רדו לֶאְרְשי 1

 דֶוָרַב ןְּתְנ םַא הדרכ האנג רנואדכב תפג ןתָנ
 הכ תסַא הדומנ ופע ארת האנג זינ אדכ תפנ

 העאב רַמא ןיא זַא ןוֶג .ןכיל : דֶרֹמ יהאֹובנ די
 הכ זינ ירספ יהרש דנואדכ ןאנמשד ןַתֿפג רֶפב
 :ררמ רַהאֹוכ התַבלַא תסא הרש הדיאז ות יארְב

 אר ירפפ דעאדכו תֿפַר וכ הגאֿכְב ןּתִנ ספ וט
 אָלָתְבִמ דוב הדיאז דור יאֹרְב הָיְרוא ןו הכ

 אדכ א דִוָד ספ :דש ראמיב תַכַמ הכ תבאס וט
 תפַרְנ החור דִוָרו דומְנ אָערֶתְסַא לֿפמ יארָב

 : ריבאוב ןימז ור רב בש יִמאמְת הדש לכאדו
 את דנתפאכ רב וא רב שַא הנאכ ךיאשַמו יי

 דרכנ לובק אמא דננאזכ רַב ןימז זַא ארוא
 לֿפַמ םֹתֿפַה ןור רדו : רֶרוכנ ןאנ ןאשיא אבו ח

 לפמ ןֵדְרמ זַא הכ דנכיסרַה ךֶוָד ןאמראכו רֶרֹמְב
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 לאומש םווד באתכ
 לפט ןוָג ךניא .דנתפג .אריז דֹנַהְד עאלטָא ארוא
 דינשנ אראמ לוקו םיתפג ןכס אב דוב הדנז
 הררמ לֿפמ הכ םיהָד רַבַכ וא אב רגַא ספ

 ריד דִוָד ןוגו : דושימ הדיננר הדאיִז רדקְג תסַא
 דימהֿפ דִוָד דננכימ יוגנ רנידכ אב שנאגָדנַב הכ
 תפג רפ ןאמַדאֿב דו תסָא הדרֹמ לֿפַמ הכ
 : תפָא הדרֹמ דנַתֿפג תסַא הדרמ לפס איִא
 אר ןַתׁשוכ התסאכ רַב ןימז וא דוד האגנָא
 ץנע אר דוכ סאבלו דרַב ןיהדַת הדאד ושותסש
 ָהְנאכבו דומנ תַראבְעו תפר דנוארכ ָהָנאַבְב הדומנ

 רנתשאדג ששיפ הכ תסאוכ ךארוכ הדמֲא דוכ

 תסַא ראכ הֶג ןיא דנַתֿפנ וב שנאמראכו :ררוכו
 התפְרְג הזור דוב הנ לֿפמ הב יתקנ ידרכ הב
 ךארוכ התסאֿכרנ דרמ לֿפַט ןוָו ידומַנ היִרֵ
 הזור דוב הדו לֿפמ הכ יתקו תפג וא :ידרוב
 הכ תסיכ םַדרכ רכפ אריז םַדֹומְנ היִרֵו םֶתְפְרִ

 דיאמרפ םחַרַת ןמ רב דנואדכ דיאש הכ דנאדְב

 הדרמ הכ ןָאלַא אמא :דַנאמְב הדנז לֿפט את

 םנאוִתימ איִא םַראדְב החר ןמ אֹרָנ ספ תסַא
 תפר םהאוכ וא ָךזמ ןמ םַרוֲאיִב זאב ארוא רגיד

 ןז ָו = + דַמָא דאוכנ זאב ןמ ד וא ןכיל
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 בי לאומש םווד באתכ ומש
 הדַמַא רַד יו ךזנו דאד ילָסַת אר עַבשתב דוכ
 המלש אלוא דיאז ירַכַפ ואְו דיבאוֿפ וא אב

 תסדבו :תשאד תסוד ארוא דנואדכו דאהנ םאנ הכ

 דנואדפ רטאכב ארואו דאתסכפ איִבְנה ןתַנ

 | : דאהנ םאנ .הֶיָדיִדְי

 ךהש הדרכ נג ןומע יִנָב תבכ אב באו וב

 ךזנ ןארצאק בָאויו : תַפְרְנ אר ןישנ האשךאפ זכ

 ךהשו םַררַכ נג תַבַר אב תפג הדאתסְרּפ דוד

 אר םוק היקב ןאָלֶא ספ : םֵתֹּפַרְג אר אהָבָא חכ

 ארנָא הדז ודרא רהש ְךָבארְב רו ןכ עמנ

 ןמ םסֶאְבּו םַריִגְב אר רהש ןמ אדאבמ ריִגְב

 עמְג אר םוק ימאמת דוד ספ + דוש הדימאנ טב

 ארנַא הדרכ גְנְג ןֶא אבו תפר תַבָר הב הררכ

 ׁשרֹס וא אר ןאשיא ָהאשַדאפ גאתו : תַפְרִנ ל

 יאה גנו דוב אלט הנו ךי שנ הכ תפר

 דנתשארג דִוָד רכ רב ארנָאו תשאד אֹהְב ןארְנ

 קלפו :דנַרְרּב רהש וא הדאיז ְךַח וא תמינת א

 אה הָרַא רז אר ןאשיא הדרוַא ןוריב אר אגנָא

 ןאשיאו תשארנ ןיִנַהֲא יאה השיתו ןיִנַהֲא יאהָמוגו

 אב רֹוט ןימַהְבו דינארַדג יזפ רֶנָא ָהָרוכ וַא אר
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 ומש גי , בי לאומש םווד באתכ

 דוד ספ דו ראתפר ןומָע יִנָב יאה רהַׁש עימג

 : דנתשגרב םלשוריב םוק יִמאמתו

 הי. באב

 א ןָּב םֹלַׁשְבַא הכ רש עקאו ןיא וַא דעבו

 דוב רַמַּת הב יִמָסמ תרוצ וכינ ירהאוכ אר דוד

 ןנָמַאו : תשאדימ תסוד ארוא דור ךספ ןונָמַאו

 הכ רש ראתפרִג ןאנֶג רַמָּת דוכ ךהאוכ ָבֵבְַב

 ַרמנְו דוב הרכאב וא הכ ארז תשָנ ראמיב
 : דנכ יראכ י) אב הכ דַמֲא ראושד ןֹונְמַא

 -ןֶּב ברני הב ימסמ הכ תשאר יקיֿפר ןֹונְמַאו

 ראיסְב ידרמ בֵדנֹוו דוב דִוָד רדארְב הָעָמָש

 ד האשדאפ רסָּפ יִא תֿפג ארי ואו :דוב גרוב

 ימנ רַבַכ אמו יושימ רגאל ןיִנָג רָב ור אר
 ָרדארְב ךהאוכ רַמָּת ןמ הכ תֿפנ ארי) ןונָמַא יהד

 ה ארו בֶדנֹֹו + םראדימ תסוד אר טלַׁשְבַא דוכ
 ןוגו אֹמְנ ץראמַת הדיבאוכ דוכ ְךֵתְסְב רַב תפג

 אנמת וגב אֹרְו דָיִאִב ות תַדאֹיֵע יארְב תַרַדַּפ

 ךארוכ ארמו דָיִאיִב רַמַּת ןמ ךהאוכ הכניא

 דזאפ רצאח ןמ מנ רד אר ךארוכו דנארוכְב

 ו ןונמא ספ :םרוכְב ו תסד או םניב את
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 לאומש םווד באתכ חמש
 שתדאיעְב האשדאפ ןוָנו דומְנ ןיראמַתו דיבאוכ

 םרהאוכ הכניא אֹנַמַת תפג האשדאפב ןֹונָמַא דַמָא

 את דִזַפָב ןמ שיפ םאעט ץרק ודו דִיִאיִב רַמָת

 הנאכְב רַמַּת ונ דודו : םרוכב וא תפד וַא ז

 תרדארב ָהְנאַכְּב ןָאלַא תפג הראתסרפ שא
 ָהָנאֹכְב רֶָמָּתו :זאסְב םאעט שיארְבו ורב ןונֶמָא ח

 רֵרָאֹו דוב הדיבאוכ ואו תפר ןֹונָמֲא דוכ ְךדארְב

 התכאפ אה ץרק וא שיפו דרנ רימָב התפר

 אהנָא התפְרג אר הבאתו :תֶכֹפ אר אהנָא ט

 אבא ןדְרוכ א ןונְמַא אֹמַא תכיר וא ַשיפ אר

 דינכ ןוריב ןמ ךזנ וַא אר כ המה תפגו דומְנ

 רַמִּתַב ןֹונְמַאו : דנתפר ןוריב וא ךזנ וַא ןאגמהו י

 ַתפד וַא את רָוָאיִב קאטאָב אר ךארוכ תפנ

 דוב התכאס הכ אראה ץירק רַמָּתו םרוכְב ות

 :דֵרֹוָא קאטאב ןֹונָמַא דוכ ךדארב דזנ התֿפרְג

 התֿפְרִג ארו וא דֵרוכְב את תשאדג וא שיפ ןוָו א

 :באוכב ןמ אב איִב םרהאוכ יא תפג ואָב

 זאסמ לילד ארמ םרדארב יִא יִנ תפג אריו וא ג
 ןיא .דושנ הדרַכ לֵאָרְׂשִי רד ראכ ןינְג הכ אריז

 גננ אָנֹכ ןמ אמָאו : רואימ לַמַעַב אר תחאבק ײ
 אהפס זַא יכי לַתָמ ות אמָאו םֶרבְב אר דומ
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 גי לאומש םווד באתכ
 הכניא אנמַת לאח ספ רש יהאוכ לֵאְרְׂשִי רד
 גירד ות וַא ארמ הכ אריז גְב האשדאפב
 ארו ןככ תסאוכנ וא ןכיל :דומְנ רַהאובנ
 רובְגְמ ארוא הרש רוָא רוז וא רבו דָונָשַב
 אב ןונָמַא האגנַא : דיבאוכ וא אבו תכאס

 דיזרו וא אב הכ יִצְנבו דומָנ ץגב ו רַב תרש
 דוב הדאיִז תשאדימ ו אב הב יִתַַהֹמ זַא

 ארו וא :ורבו זיכרַב תפג ארו ןונְמַא ספ

 רה הכ םיטע םלט ןיא אריז ןבמ ןיננ תפג
 יריד ןָאַא תסַא רַתְדַּב יֹנכימ ןמ ןדהַכ ןוריב
 ארו הכ תפאוכנ וא ןכיל ידרכ ומ אב הכ

 דרכימ ּתַמְרָכ ארוא הכ אר ימראכ ספ :דִונְׁשַב

 ןוריב ןמ ךונ זא אר רַתכד ןיא תפג הדנאוכ

 ָהָמאָג ואו + דנָבְב שבקע וַא אר רו ןכ

 הֶרְכאב ןארתכד הכ אריז תשאד רַב רד גנראגנַר
 שמדאכו דנרשימ סבלמ פאבל הנוג ןיאְב האשדאפ
 רַמָּתו : תסב שבקע זַא אר רַד הדרכ ןוריב ארוא
 אר גנראגנר ָהַמאָנו התכיר דוכ ר רַב רַתסְכאכ
 רַפ רב אר דוכ תסרו הדירר דוב שרב רד הכ

 :רומנימ דאירֿפ תפרימ ןוו רש הנאור הדרארג
 תַרדאֹרְב איִא הכ תפג ארו םֹולָׁשְבַא ׁשֵרֵדארְב
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 לאומש םווד באתכ = נש
 ןונכַא םרהאוכ יִא ספ תסַא הדוב ות אב ןונְמַא

 ראכ ןיא זַאו תסַא ות ָךדארְב וא שאב שומאכ

 דוכ ךדארב הנאֹכ רד רַמָּת ספ שאבמ רבֿפהמ
 דוד ןוװ : דָנאמ ילאח ןאשירפ רד םֹולָׁשְבַא אב

 ראיסב דינש אר עיאקו ןיא יִמאמְת האשְךאפ
 ךינ .ינפפ ןֹונְמַא הב םּולָשְבַאְו + רש ךאנבצנ ככ

 קב אר ןֹונְמֲא םּולָשְבַא הכ אריז תֿפננ רב אי
 לילד אר רַמְּת שרהאוכ הכניא תֵלֲעְב תשארימ
 :דוב התכאפ

 םּולָשְבַא הכ רש עקאו םאמת לאס וד א דעַבו כ
 םשפ תסַא םִיִרְפֶא ָךמ הכ רוצה לעב רד
 האְשדאפ ןארספ ימאמת םֹולְׁשְבַאו תשאר ןאגַדגבב

 הדַמָא האשראפ ךונ םוׁשְבַאו : דומְנ תַנָעַד אר דכ
 דראד ןאגַדנרב םשפ ות ָהֶדנַב לאח ךניא תפנ
 ָהאֹרֹמַה דוכ ןאמראב אב האשראפ הכניא אנַמת

 ינ תפג םולָשְבַאְב האשראפ :ריֲאיִב תַא הדנב הכ
 יארב אדאבמ דַמָא םיהאוכנ אמ הָמַה םרספ יא
 חאחְלֶא ארוא דתו םישאב ןיגנס ךאב ות
 :דאד תַכְרַב ארואו דִיָאיִב הכ תפאוכנ ןכיל רומנ

 ןונמא םֵרֵדארְב הכניא אֹנַמְת ספ תפג םֹולָׁשְבַאו וכ
 אב אֹרְג תפג ארוא האשדאפ דיִאיִב אמ אב

350 



 אנש א לאומש םווד באתב
 מ חאחלַא ארוא םֹלָׁשְבַא ןוָג אֹמַא :דִיֲאִב ות
 אב אר האשדאפ ןארַפְּפ יִמאֹמְתו ןֹונָמַא  דומנ
 חי אר דוכ ןאמְדאכ םָֹׁשְבַו :דרַכ הנאור וא
 לד ןא הכ רינכ .הטהאלמ תפג הרומרֿפ .רמָא
 הכ םִיגְב אמשבו רוש שוב בארש זַא ןֹונַמַא
 ריִסרַתַמְו דישכְב ארוא האגנָא דינוְב אר ןֹונְמַא
 רִלְד ספ םרומרֿפנ רֶמַא אר אמש ןַמ איִא
 טכ ןֹונְמַא אב םֹלָׁשְבַא ןאמדאו :דישאב עאנשו
 לַמָעְב וב הדומרֿפ רמַא םּולָשְבַא הב ירוטב
 פכרה התסאכרב האשְךאפ ןארספ עימנו דנדרנַא
 ל ןאשיא ןוו + דנתכירג הרש ראוס דוב ָךָמאָקב
 דנתפג הדינאפר דַָדְב רַבָּכ דנדובימ האר רד
 התשכ אר האשְראפ ןארפפ ָהֶמַה םֹלָׁשְבַא הב

 א ספ :תסַא הדנאמנ יקאב ןאשיא זַא יב
 רו דיִרָד אר דוכ ָהָמאָג התסאֿכרַנ האשךאפ
 .ַהַמאַג אב שנאגדנב עימו רש וארד ןימז יור

 גל אֹמַא : דנדוב הראתסיא שֿפארַמַא רַד הדירד

 תפג הרש הַגּותמ רִוָד רדארב הַעַמַׁשְַּב בדנֹוי

 ןארַפפ ינעָי ןאנאונ עימג הכ דַרבַנ ןאמנ םִיאקָא
 ןונמא הֵכ ארז דנַא הדש התשכ האשראפ

 ררקמ םלָׁשְבַא רֶנ ןיא הכנוג תסַא הדרמ אהנַח
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 גי לאומש םװד באתכ בנש

 לילד אר רַמַּת שרָחאוכ הכ יור וַא דוב הרש
 ןיא זא האשדאפ םִיאקָא ןָאלַאו :דוב התכאס ל

 מאמה הכ דנכנ לאיֿכו רשנ רַכַֿתמ רמַא

 ןונְמַא הכ ארז דנַא הדְרמ האשְראפ ןארספ

 הכ ינאונו תפירג .םולָשְבַאו :תסַא הדבמ אהנַת דל
 הדרכ דנלב אר דוכ ןאמשנ דרכימ ינאב הריד

 הכ הוכ ולה זַא יאיסָב קלֿכ ךנאו דרַכ האגנ
 האְׂשָדאֿפְב בֶדנֹוֹו : דנדמָאמ דוב שַבקַע רַד הל

 ירוטב ספ דניָאימ האשדאפ ןארַסֶּפ ךניא תפג

 ןכס וַא ןוג + דש ןאננ תפג תַא הדנב הכ ל

 דנדיסר האשְךאפ ןארכפ ךניא רש גְראפ ןַתֿפנ

 האשדאפו דנַתסירג הדרכ דנלב אר ד זאואו

 הירג .דנלב ראיסְב ןאוָאב שנאמךאב עימו זנ

 ךֶּב יִמְלִּת ומ הדרכ דאירֿפ םּולָשַבַאְו : דנדרכ ל
 רמפ אב ךִוָדו תפר רושג האשְדאפ דֹוהיִמַע

 רארֿפ םולׁשְבַאו : :דומנימ ירג הַחֹונ ר רַה .דוכ הל

 : דָנאַמ אנא רַד לאס הסו תפר רֵשָג הב הררכ

 דור ןוריב םולָשְבַ ךזנ הכ תשאדימ ּוזרָא דודו טל
 הכנוג דוב התֿפאי ילָפַת ןֹונְמַא האב רד אריז

 : דוב הדרמ
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 גנש די לאומש םווד באתכ

 הי-םאב

 א האשְראּפ לד הכ דימְהֿפ היורְצְדַּב :בָאוו
 . ב הַעֹוקְת הב בָאֹו ספ : תפָא ליאמ םֹולׁשַאַב
 יובו רֶרוֲא אָגְנָא זַא דנמְׁשנאד ינַז הדאתסרֿפ

 םתאמ למ אר ןַתׁשוֿכ הכניא אנמְת תֿפג
 הוו ישופ תְָעַת סאבלו ואס רַהאֹמ הדננכ
 יאה ור הכי ינז לתו יֹנכנ ןיהדַת  ןגרְב אר
 : יושָב רשאב התפֶרִג םתאמ הדרמ תהָנְב ראיסְב

 ןומצמ ןירב ארוא הרש לָכאד האשדאפ דנו

 :תשאדג ׁשנאהַרְב אר ןאנכס בא" ספ גְב

 ורְב תֿפנ ןככ האשְדאפ אב  תיִעקְת ןז ןִג

 יִא תֿפװ הֹומְָנ םיִטעַת הדאתפא ןימוְב דוכ

 :אמרֿפ תַנאָעֲא האשךאפ

 ה ץרע תכַא הרש הג ארת תפג ואָב האְשָדאַפו

 הררמ  םֶרַהְושו םַתֹסַה הב ןז ןכ ךנא רדרכ
 אב ןאשיאו דוב רַספ וד ארת זינכו : תסא

 רובנ .יפכו .דנדומְנ המצאכמ ארחצ רד רנידכי

 יכי ספ דנכ אדג .רנידכי וַא אר ןאשיא הכ

 ז יִמאמִת ךניאו : תשכו דז אר ירניד ןאשיא וַא

 לתאק רנוגימ התסאכ הב ות ןינְכ רַב הליבק
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 די לאומש םווד באתכ דנש

 ןאָנ עב ארוא את ראפֶסְב אר דוֿכ ָךַרארְב
 תָראַֹו םינאפר לתקְב תסַא התשכ הכ שָרָרארֶב
 הכ אֹרַמ ךגָכַא רט ןיאָבו םינכ ךאלה זינ אר
 יארְבו דרכ דנַהאוכ שומאכ תסָא הדנאמ יקאב |

₪ 

+4 

 בל

 ;= י

 או ןימז יור רב באקעַא הנו םֶסֶא הנ םַרַהֵׂש

 : תשאדג דנהאוכ

 רַד ןמו ןרב תַא הנאכב דומרֿפ ןזְב האשדאפ

 תיִעֹוקְת ןח : דומנ םהאוכ םכח תא הראב

 ריצקת האשךאפ םיאקא יֵא דרַכ ץרע האשדאפב

 יפרכו האשְדאפו רשאב ןַמ ןאהנאב רובו  ןפב

 הכרה תפג האשראפו : דנשאב ריצקַתיב וא

 רנידו דַֹאיִב ןמ ךזנ ארוא דוג ןככ ות אב

 יא תפג ןז ספ : רינאסר דַהאֹוכַנ רַרַצ ותב

 את רַנַא דאיִב אר דכ יאדכ הֹוהְי האשראפ

 ארמ ךסַפ אדאכמ דֹנכנ ךאלַה רניד לותקמ ילו
 דנואדכ ָתאיַחְב תפג האשָראּפ  רנואס ףלַת

 רַהאוכנ ןימזב תַרסִּפ רס וא ומ הכ םסק

 אב תזינכ הכנַא יעדַהְמ תפג ןז סַּפ : דאתפא

 ןז :וגב תפג דוג ינַככ האשדאפ דוב !אקֶא

 ןיא לֹהִמ .ארכ םֹוק קֶראב רד אנ ספ תפנ
 ןכס ןיא ןתפג רד האשְךאפו יהְדרַכ ריבדת
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 די לאומש םווד באתכ

 הראוָא האשדאפ הכנוג תפָא ראכ ריצקַת למ

 הנש

 דיאמ ארז : תסַא הררָואינ ואב אר דוכ הרש

 הכ םיתפָה בָא תמו םירימב התנלַא דאב
 דרכ עמג ןאותנ  ארנָאו רש התכיר ןימזב

 דנכימ אה ריבדַת הכלב דריגימְנ אר ןאָנ אדו

 לאח :רׁשַנ הראוָא וא זַא יהֶדש הראוַא את
 דוכ יאקַא ךזנ ןכס ןיא ןדרכ ץרע ךצקְב הכ

 ארַמ קְלַכ הכ דוב ןיא בַבָס םַרֹמָא האשָראפ
 האשְראפב וג הכ דרכ רכֿפ תנו דנדינאסרת
 ץרע האשדאפ הכ דראד לאמֲתְחַא םנֿפ רע

 אריז :  דינאפְר דַהאוכ םאָננַאְב אר דוב ןינכ
 אר דוכ ןינְכ הכ דומָנ דהאוכ תַבאָגַא האשראפ

 אב אר םרסְפו ארַמ דהאוכימ הכ יסַכ תפד זא

 :דַנאהָרְב ראפ ךאלַה אדכ תארימ א םַה

 וט

 זט

 זי האשראפ םִיאקֶא םאלכ הכ דרַכ רכפ ות זינכו

 םִיאקָא הכ ארז דוב דַהאֹוכ לסת | תעאב
 ךינ את תסַא ארכ ָהֶתְשְרַּפ לתְמ האשָראפ
 הארמה ות יאדכ הֹוהֹּו דנכ ץיכשת אר דַבּו

 : דשאב ות

 חי הכ אר יזיִג דומרפ ןז באוג רַד האשראפ ספ

 ןז + רארמ יפכמ ןמ וַא םנכימ לַאפ ות זַא
AA 2355  



 ונש

 טי

 גב

 :די לאומש םווד .באתכ

 האשְראפ :דיאמרֿפב האשָדאפ םיאקַא דרב ץרע

 אב ראכ ןיא ָהָמִה רד באי תסד איִא תפג

 ןאג תאיִחְּב דרכ ץרע באוג רד ןז תפינ ות

 הרה וא סַבְנִה הכ האשְדאפ םיאקַא יא ות

 אי תסאר ףרטְב דִיאמרֿפְב האשְראפ םִיאקַא

 הדב הכ אריז דרו ףארַחְנָא דנאותימנ ףג

 תפַא הדומרפ רמַא ארמ הכ תֶסֹוא בָא ות

 תַזנְכ ןאהָדְב אר ןאנַככ ןיא ִמאֹמְת הכ תֶסֹואו

 רמַא ןיא תַוצ לידבַת ארְב : תפָא התשאדנ
 אמא תסא הדרכ אר ראכ ןיא בָאוי ות ַהֵדנֵב

 רשאבימ ארכ ָהֵתְׁשְרַפ תֹמָכַה ֶתֶמ םיאקָא תֹמְכֲ
 :דַנאדְב תַא ןימז ור רַב הָנרַה את

 אר ראכ ןיא ךניא תֿפנ בָאּוְּב האשְדאפ ספ

 זאב אר ןאוִנ םּולָשְבַאו ןרב לאח םַא הדרכ
 הדאתפא ןימזב דוכ ורב בָאֹו האגנַא + דוא

 בָאֹוו דרכ ןיפהחַת אר האשְךאפו דֹומְנ םיטעת

 דנארימ תַא הדנב זורמָא האשְדאפ םִיאקַא יִא תפג

 הכנוָג םַא התֿפאי תאפַתְלֶא ות ךטנ רד הכ
 הדינאסר םאָננַאְב אר דוכ ָהָדֹנֵב ךאכ האשדאפ

 םֹולְׁשְבַאו תפר רושְנְב התסאכרב בָאֹו ספ : תסַא
 :ררוַא זאב םלׁשוריְב אר
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 זנש די לאומש :םווד באתכ

 דכ יורו דַדרַגרַב דוכ ָהְנאַכְּב הכ דומרֿפ האשְדאפו

 יורו תפר וכ הָנאכְב םולָשְבָא ספ דניבנ ארמ
 :דידנ אר האשדאפ
 הכ ראיסַבו רַׁטנמ וכינ יסכ לֵאָרְׂשִי יִמאֹמַה רדו
 את אפ כ זַא הכ דובנ םולָשְבַא לַתָמ חודִמַמ
 וכ ומ הכ .ימאגנהו :הובנ :יבָיְע וא רד שרס קרפ
 רַה :ָךָבָא רד ארנָא אריז) דיִנימ אר דוכ ךס
 ןַא זַאו .דשימ ןיגנס וא רַב הבנוג .דיִנימ .לאס
 הדומְנ ןזמ אר דוכ ָךַפ ומ (דיִנימ ארנָא בבס

 מ יארְבו :  תפאי ומ האש ןְּב .לאקתמ | תפיוד

 רַמָּתַב .תאמָפמ רַתֹֿכדה ךװ רכפ הס םולָשְבַא
 חכ םּולָשְבַאְו :דוב תרוצ וכינ ירֲתֹבד ואו דנרש הדיאז

 האשראפ יור הדנאמ םלָשּורי רד םאמת לאס וד
 טכ את דיבלמ אר בָא םֹׁשְבַא ספ :דידנ אר
 הכ תפאוכנ אֹמַא רַתְסרַפַב האְׁשַדאפ ָךזַנ ארוא
 תסאוכנו דאתפרפ רניד ךאב זאבו דִיִאיִב י) .דמ

 ל ַהֶעַרומ דיניבב תפג דוכ ןאמָאַבְב ספ + דָיָאיִּב הכ

 דראד ג אְננָא רדו תפא ןמ הערומ מ בָא
 ןאמדאכ ספ דינאסב ׁשֹתֲאְב ארנָאו = דיורְב

 אל האגנַא : דנרינאזוס ׁשתֶאְב אר הַערְזַמ םֹולׁשְבַא

 התפר ׁשֲא הנאכְב לש רזנ התסאֿכרַב בָאֹו
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 וט , די לאומש םווד באתכ חנש
 שָתֶא ארַמ ָהָעַרְזִמ ות ןאמדאכ ארְג הכ תפג ארו

 ות ךונ ךעא תפג בָאּויב םּולָשְבַא :דנַא הדז בל
 האשדאפ ךזנ ארת את איִב אָגניא םתפג הדאתסְרּפ

 םַא הדמא רושג זַא הָנ יאֹרְב יוגב את םַתְסרֶפְב

 אָגנָא רד לאח את הכ רובימ רַתהְב אמ
 םניִבְב אר האשְראּפ יור לאח ספ םשאב הדנאמ
 ספ :רֵׁשֹכְב אֹרַמ רַשאב ןַמ רד יהאנג רגַאו ל

 תכאס רָבכִמ ארוא התפר האשדאפ ָךֶזנ בָאוי

 דַמָא האשךאפ שיפ הכ דיבלט אר םֹולָׁשְבַא ואו
 דרכ םיִטעַת הדאתפא ןימזב ור האשדאפ ָךֹוצֹחְבו
 : דיפוב אר םּולָשְבַא האשראפו

 ומ באב

 הבארע םּולָשְבַא הכ רש עקאו ןאזַא דעו א
 איהמ דנוָרְב וא שיפ הכ דרַמ האְננַפו ןאבסַאו

 ָהֵראנָכְב התסאֿכרַב דוז חבצ םֹולָׁשְבַאו : דומָנ ב

 יאועד הכ יסכ רַהו דאתסיִא ימ הזאורד האר
 םולָׁשְבַא דמָאימ המכאחמְב האשָראפ נו תשאדימ
 יתסה רהש םאדכ וַא ות תפגימ הדנאוכ ארוא

 טאבפא זַא טכס ןאלֿפ זַא תַא הדנַב תפגימ ואו
 ראכ ןיבְב תפגימ ארוא םּולָשְבַאְו :םַתסַה לֵאָרְשִי :
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 טנש ומ לאומש םווד באתכ

 האשְךאפ ָבנאַג וַא ןכיל תסַא תסארו ונינ ות יאה
 ד תפגימ םֹולָׁשְבַו :דונְׁשְב ארת הכ תסינ יסכ
 יאֹוְעַד הכ םַכרַהו םרשימ רואד ןימז רד הכשאכ

 וא יארְבו דמָאימ ןמ ָךזנ תשאדימ יהַעֿפארמ אי

 ה הדַמֲא ךידזנ יסַכ הכ ימאגנַהְו : םַדֹומָנמ ףאצְנא

 הדרכ זארְד אר דוכ תפר דומנימ םיִטעַת ארוא

 המַה אב .םּולָשָבַא : דיסובימו  תפָרְניִמ ארוא
 דנַרמָאימ ירואד יארְב האשְראּפ ָךזַנ הכ לֵאָרְׂשִי
 ןאדרמ לַד םּולָשְבַא ספ דומְנמ למַע לאונמ ןידב
 : תפירפ אר -לֶאְרְש
 האשראפב םּולָשְבַא לאס לַהְנ יאצקנַא זַא דעבו
 הכ אר ירלנ את םֶוְרְב הכניא יִעְרַתְסמ תֿפג

 :םיאמְנ אפו םַא הדרכ ןֹורְבָח רד דנואדכ יארְב

 םֶרָא ָךושְּג רב הכ יתקו תֶא הדנַב הכ אריז

 דנוארכ רַנַא הכ םת5ג הדרכ רֶדנ םַרוב ןבאס
 תַדאבַע אר דנואדכ דא זאב םֶכׁשורב ארַמ
 ןרב יִתַמאלָסַב תפג ארו האשךאפ :דומנ םַהאֹוכ
 : תֿפַכ ןֹורְבֲהְב התסאכ רַב וא ספ

 לֵאָרְִׂי = טאבפַא יִמאמְתְב ןאוסאג .םֹולָׁשְבַא
 דִיֹוגְב אנרַכ ןאוָא ןדינש ָךֵרנמְּב תפג הדאתסרפ

 :תסַא הרש האשַראפ ןֹוהְבָה רַד .םּולָשְבַא הכ
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 וט לאומש םווד באתכ סש
 הארמה דנדוב הרש תַנעד הכ רֿפנ תסיודו אי

 ילד אצב ןאנאו דֹנַתַפַר לורי זַא םָֹשְבַא
 יִנליִּג לפתיִחַא םֹולְׁשְבַאו : דנתסנאדנ יזיִג התפר בי

 יתקו הול שרהש וא דוב דוד רׁשמ הכ אר
 תֿככ הנמֿפו דיבלט דינארבנמ אה ינאברק הכ
 הדאיז זורְב תר םּולָשְבַא אב םוה דש
 : דנרשימ

 הכ תפג הדאד רַבַכ ארוא הדַמֲא דִוָד ַךונ יסַכו ג

 הדיורג םֹולְׁשְבַא בקע רד לֵאָרְׂשִי ןאדרמ יאהְלַד
 רד וא אב הכ :ינאמדאכ יִמאֹמְתב דָוְרו :תסַא ד

 אלָאו םינכ רארֿפ התפאכרַב תפג דנדוב םלשורי
 ליִנעֵתְב ספ רוב דַהאוכְנ תאָנְנ םּולָשְבַא וא אראמ
 ידַבו דַפְרְב אמְב ןאהְנאנ וא אדאבמ םיוש הנאור

 :דַנְּב ריִשְמַש םֶרְב אר רהשו דוש ןיראע אמ רב
 ךניא דנדרכ ןירע האשראפב האשראפ ןאמדאכו ומ

 האשדאפ אמ יאקַא הָנֹרַה יאֹרְב דנרצאח תנאנדנב

 הנאכ להַא ימאמֲתֹו האשראפ ספ :דנכ ראיִתְכֲא זמ
 אר ןז הד האשדאפו דנַתֿפַר ןוריב יו אב שא

 הנאכ ןַתׁשאד האגנ יארְב דנדוב וא ַהָעְתִמ הב

 ןוריב : אב םוק יִמאמְתו האשךאפו : תשאדגאו זי

 ימאמתו = : דנרומנ ףלומ קָחְרַמ תיִּב רד התפר ח
360 



 וט לאומש םווד באתב
 ץימגו ןאיתירכ עימנו דנתשדג וא שיפ שנאמראכ

 וַא הכ רֿפנ רצשש ינעָי ןאיתיח עימנו ןאיִתילּפ
 האשראפ יור שיפ דנדוב הדַמָא וא בקע רד תג

 זינ ות תפג יתגה יתא הב האשדאפו : דנתשדג

 האשדאפ הארמהו דְרגרַב יִאיִמ אֹרָנ אמ ָהארמַה

 דוכ ןאכמ וַאו יתפָה בירנ ות הכ אריז ןאמְב

 זורמָא איִא סַּפ ידַמֲא זוריד + יהָדְרַכ ןמו אנ זינ
 הכנָא לאחו םנאדרנ הראוָא אמ ָהאָֹמַה ארת
 ןארדארבו דרב ספ םורימ הכיאנְב םורימ ןמ

 - ָהאֹרָמַה יתסארו תַמְחַרו ןאדרגרב אר דוכ

 ָתאיַחְב דרכ ץרע האשךאפ באֹונ רד יֵּתֲאַו : דאב

 רַה הכ םַכָק האשְדאפ םִיאקֶא ָתאיַחְבֹו דנואדכ

 האוכו תֹומ רד האוֿכ האשךאפ םִיאקָא היא

 דַהאוכ אָננֲא רד ות הדב רֶׁשאֹב יגדנז רד
 יִּתִא ספ ורב שיפו איִב תפג יֵּתֲאְב ודו + דוב

 אב הכ ילאֿפטַא עימנו שנאמררמ המה אב יִּתְגַה
 ןאוָאְב ןימז להַא ימאמתו :דנַתֿפַר שיפ דנדוב זא
 דנדרכ רובע םֹוק עמו דנדרכ הָירַג \ דנלב
 ימאמתו דרכ רובע ןרדק רהַנ וַא האשדאפו

 זינ קודצ ךניאו : רנתשדג ןאבאיִב ַהאֹרְב םֹוק

 רב אר אר5 הע תובאת יו אב ןאיואָל עימנו
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 וט לאומש םווד באתכ בסש

 ימאמת אתו דנדאהְנ אר אדכ ָתֹובאתו דנתשאד

 ינאברק רָתיְבַא דנדַמָא  ןוריב רהׁש וַא טק
 : דינארדגימ

 רהֶׁשְב אר אדכ תובאת תפג קֹודצְב האשדאפו הכ

 תאפַתְלֶא דאדכ ךטנ רד רנא ספ ןאדרנרב
 דוכ ןכסמו ארנָאו דרוא דַהאֹוכ זאב ארמ םבא'

 הכ דו ןינָג רנַאו :דאד דַהאוכ ןאשְנ ןַמְב אר

 רד הָנֹרַה םרצאה ךניא םַתסינ יצאר ות א

 :ראמְנ לַמַע ןַמְב יָא דנסְפ שר
 יתסינ יִאָר ות איִא תפג ןֵהֹוכַה קֹודַצְב האשךאפו וכ

 אמש ךספ וד רַהֹו דֶרֹנְב יתַמאלְב רהַׁשְב ספ

 הארמה רָתָיְבִא ספ ןָתָּו ות ר ץעמיחא ינעו
 יאה ראנַכ רד ןמ הכ דינאדב :דנשאב אמש חנ

 אמש וַא ימאגיפ את דומנ םַהאֹוכ גנרד ןאבאיִב

 רֶתָיְבָאו קודצ ספ :דואס רֶבְכִמ ארמ .הדיסר טנ

 רד הדינאדרג רב םלָשוריב אר אדכ תובאת

 : דנדנאמ אָננֲא

 וג דַמֲא רב ןותיז ַהוכ ןארֿפב דִוָד אמַא ל
 הנהָרְב יאפו הדישופ ְךַכ אבו דרַכימ הרג תפרימ

 רה דנדוב ׁשַהארמַה הב ימֹוק יִמאמתו תפרימ

 : דנתפרימ ןאנכ הָיְרְגו דנדינאשופ אר לוכלס
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 גסש ומ לאומש םווד באתב

 אל זַא יכי לַפֹתְחַא הכ רנתפג הדאד רַבֿכ אר דדו

 רו תַא הרש םֹלָׁשְבַא אב ןאזיגנַא הת
 תקאמַח אר לַּפתַהֶא ַתַרשִמ דנוארכ יִא תֿפנ
 בל אר ארכ הכיאָג הוכ ןארפְב דִוָד ןוָגו :ןאדרג

 אב | יִּכְרַאָה ישוח ךניא דיסר דננכימ הדנגס

 ארוא התכיר רכס רַב ךאכו הדירד ָהָמאָג

 ל ָהאֹרמַה רַגַא תג ארו דודו :דרכ לאבְקֶתְסֶא
 דל רגַא אמַאו : רש יהאוכ ראב ןמ יארְב יִאיִב ןמ

 מ האשראפ יִא יֹוגְב םֹולַׁשְבֲאָבְו ידרנרַב רהַשְב
 הדנב רתשיפ הכנאנ) דוב םַהאֹוכ ות הדב

 האגנָא דוב םַהאֹוכ ות הדב לֶאְלַא םדוב ות דפ
 יהאוכ .לַטאב ןכ יארְב אר לַּפתיִחַא תרשמ
 הל אְננֶא רד .הנהכ ְךָתיְבֲאו קֹורַצ איִאו :דינאדרג
 א הכ אר יזִג רַה ספ דנתפינ ות ָהארמַה
 רֶתיבַאְו קֹודָצְנ ארנָא יונשב האשדאפ ַהָנאֿכ

 ל ןאשיא ךספ וד ךניאו :אֹמְנ םאלעֲא הנַהב

 אָננֲא רד רֶתָיְבָא ספ ןְתָנּוו קורצ ְךֵסְפ ץיִעַמיִחַא
 דיונשימ הכ אר יִרֵבַכ רַהֹו דנַא ןאשיא אב

 ול ספ : ראתסְרֶּפ דיהאוכ ןמ ךונ ןאשיא תסדְב

 ךראו םּולָשְבַאְו תפר רהַׁשְב דְוְר תפוד יִשּוח
 : רש םלשורי
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 ומ לאומש םווד באתכ

 וט באב

 דוב התשדג יכדנַא הֹוכ רפ דא דוד ןוגו

 אלא תפנ ךי אב תַׁשֹביִפַמ םָראֹכ אביצ ךניא
 שָמָשְב ץרק רצו ןאנ ןירק תסיוד הכ התסארַא

 אהנַא רַב בארש ךשמ ךו ריִננֲא ןירק רצו

 תפג אָביִצְב האשראפו : דַמָא יו לאבְקַתְסָאְב דוב
 תפג אַביִצ יראד דוצקמ הָנ אה זװִג ןיא א

 האשראפ ָהְנאֹכ לֶהַא ןרש ראו תַהְנב אה גאלא

 תַהְגַב בארשו ןאמראכ ךארוכ יאֹרְב ריִננַאְו ןאנו

 האשְדאפ : תסַא ןאבאיב רד ןאגרש התסכ ןרישונ

 האשדאפב אָביִצ תסַא אָגכ תואקֲא רספ אמא תפג

 אריז תסַא הדנאמ םלַׁשרו רד ךעא דרכ קרע
 תנטלס לֵאָרְׂשִי ןאדנאכ רמַא הכ דנכמ רכֿפ
 האשדאפ : דרַכ דנהאוכ דר ןמב ארמ רךרפר

 ד

 ַא תָשביִפַמ ךלֶמי אמ לכ ךניא תפג אָביִצְב
 יגדנב = ראהטַא | תפג אָבִצ ספ תסַא ות לאמ
 רד הכניא אנמת האשדאפ םיאקַא יִא םיאמנימ

 :םֵבא' תאֿפֲתְלֶא ות מנ
 יצבש ךעא ריפר םיִרֹוחְב הב האשדאפ דוד ןונו
 אָרּב יִעְמְש הב יִמָסמ לּואָש ןארנאכ הליבק וא
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 הסש ומ לאומש םווד באתכ

 . + דאדימ םאנשר דַמָאיִמ ןוגו רַמָא ןוריב אָגנָא זַא

 אה גְנֹפ האשַָראפ דִוְד ןאמדאכ ץעימגבו דודבו

 ףרטְב ןאעאנש עימנו םוק :ימאמתו תֶכאדנַאימ

 הדאד םאנשד יִעָמָשו :  דנדוב וא ףֹו תסאר

 זר ןוכ ךרמ יִא ו רוד ןש רוד תפגימ ןינְ

 ןאדנאכ ןוכ מאמת דנוארכ = + לעלְב ךרמ יא
 ות רב ידֹומְנ תנמלפ שיאג רד הכ אר .לּואש
 ות רספ ָתְְרַב אר תַנָטְלַפ דנואדכו הדרכ דר
 ידרמ הכנוָנ ךניאו תַא הדומנ םילפַת םֹולְׁשְַא
 : יהךש ראתפרג דוכ תרארַׁשְב יתסַה זיר ןוכ

 ןיא אֹרְג הכ תפג האְׂשְראֿפְב היֹורְצְַּב שיבא

 דַהְד םאנשד אר האשדאפ םִיאקָא הררמ גס

 אדג ןַת זַא אר שרפו םוָרְב הכנַא יעדתְסמ

 ארַמ הָיְּורְצ ןארַסָּפ יִא תֿפנ האשְךאפ : םנכ

 םאנשד הכ דיראדגב תסַא ראכ הָנ אמש אב

 דוד הכ תסַא התפג ארוא דנואדכ אריז דַהְד

 אֹרָנ דגְב הכ תסינ םַפ הֶרְב םאנשד אר

 הבו יִשיִּבִא הב דודו :ינכימ אר ראכ ןיא

 הכ ןמ רספ ךניא תפג דוכ ןאמדאכ מאמת

 דראד ןמ ןאָנ ךצק דַמָא ןוריב = ןמ בְלצ | זַא

 ספ יניִמָנַב .ןיא הדאָֹז הבַהרמ דנג לאח ספ
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 זמ לאומש םווד באתכ וכש

 דנואדכ אריז דַהְד םאנשד הכ ריראדגב ארוא

 רב דנואדכ דיאש : תסַא הדומרפ רמַא ארוא בי

 ימאנשד ץועְב דנואדכו דנכ האגנ ןמ תביצמ

 : רַהְד וכינ אז ןמְב דַהְרִימ ןַמְב זורמָא וא הב
 דנַתֹפְרג שיפ אר דוכ האר שנאדרמו דוָד ספ גי

 הוכ ַבֵנאָגב ןאשיא ָךֵבארַב רד יֵעְמַׁש אֹמַאו

 יופב אה גְנכ הדאד םאנשד תפרימ ןוגו תפרימ
 האשראפו :דישאפימ אֹוַהְב ךאכו תפאדנַאימ וא די

 התפַכ דנדוב ׁשַהארמַה הב ימֹוק יִמאמְת אב

 : דנדרכ תַהאֹרָתְסַא אָננָא רדו דנדַמַא הרש

 לֶאְרְשְי ןאדרמ הורג מאמת םוׁשְבַא אֹמַאו וט
 ןונו :דוב שחארמַה לַפתיִחַאו דנָדמֲא םלׁשורְב ו

 דיִפְר םּולָשְבַא רזנ רִוָד תסוד יִכְרֲאָה ישוח
 דנאמְב הד האשְראּפ תפנ םולׁשְַאב ישוח

 תפג ישוחב םולָשְבַאְו : דנאמְב הדנז האשךאפ וי
 תסַא ןיא וכ  תפוד אב ות נאבְרְהַמ איִא

 םֹולְׁשְבֲאְב .ישּוחו : יתפרנ דוֿכ תסוד אב ארֶנ חי
 םוק ןיאו דננאדכ הכ אר םַכרַה הכלב יִנ תפג
 ַהָדנַנ רנשאב הדימרב לֵאָרְׂשִי ןאדרמ עימג

 "אינאתו : דֶָנאמ םהאוכ וא דזנו דוב םהאוכ וא טי

 ךספ ךזנ הנ איִא םִיאמְנ תַמרְב דיאבימ אֹרַכ
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 זי , זמ לאומש םווד באתכ
 הרומנ תַמְַכ ות רדפ ךוצחְב הכנאנָג ספ וא

 : דוב םהאוכ ות ךוצח רד רט ןאמַהְב םַא

 הכ דינכ תַרשמ אמש תפג לַפתיִחַאְ םֹולְׁשְבַא
 וו הכ תפג .םּולָשְבָאְב לֿפתיחַאו : םינכב הָנ
 ינאב האגְנ ָתַהָנְב הכ דוכ דפ יאה הָעְתַמ
 לֵאָרׂשִי ימאמת נו יא רד תסַא התשאדג הנאב
 האגנָא יהש הורכמ תררפ ךזנ הכ דנשב
 ספ : רש דַהאֹוכ וכ תנאהארמַה מאמת תמה

 אפ רַב םולָשְבַא יארְב סאב תשפ רב יהַמַֿ
 ךונ לֵאָרְׂשִי מאמת רטנ רד םֹולָׁשְבַאו דנדרכ
 הכ יתרושמו = + רַמָא רד ׁשרדפ יאה הַעְתַמ
 דוב ןָא לֶּפַמ דאדימ אה זר ןָא רד לֿפתיחַא

 יתרושמ רהו דֹנכ לאוס אדכ םאלכ זַא יסכ הכ .
 דאדימ םּולַשְבָאָב םָהו רֹוָדְב םַה לָּפתיִחַא הכ

 : דובימ ןינג

 ₪ באב

 הכ הדְב ןְרַא ארמ תפג םולָשְבָאָב לָּפתיִחַאְ
 האגנאבשו םזיכרב הריזגרב אר רֿפנ ראזה הרזאוד

 וא הכ יתלאח רַד ספ +: םִיאמָנ בקאעַת אר רוד
 הדיסר וא רַב תַא תֶספ שיאה תפדו התסכ
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 לאומש םווד באתכ הסש
 הכ ימוק ימאמְתו תֶכא5ּ םַהאֹוכ בֶרַמְצִמ ארוא
 אר האשראפו תכירג דנַהאוכ דנתסה שהארמה
 המ אר םֹוק יִמאמְתו : תשכ םַהאֹוב יאהנתב ג

 ארוא הכ יצכש אריז דינאדרגרב םהאוכ ות
 ימאמה ספ תסַא המה ןתשנרַב לֶתַמ יבלטימ

 רד ככ .ןיאו : דוב דנַהאוֿכ יתמאלפ ב םוק ד
 לֶאְרְשְי ךיאשמ עימנ רפנ רו םּולַשְבַא ךטנ
 : דַמָא נס

 את דינאוֿכְב זינ אר יֵכְרֲאַה ישוח תפג םּולָשַבַאו ה
 ָרזנ ישוח ןונו :תפג דהאוכ הָג וא הכ םיונשב ו

 תפג הדרכ באטְכ ארו םּולָשְבַא דַמָא .םּולָשְבַא
 וגְב ות םפ תסַא התפג ןומצמ ןידְב לֿפתיִחַ
 :הנ אי םִיאמָנ למע וא יִאכ בַסַח רַב הנ
 ןיא לֿפתיִחַא הכ יתרְשמ תפג םֹלָׁשְבֲאְב ישוח ז

 תפג ישּוחו |: תסינ בוכ תסא הראד הבתרַמ ה

 לֶתְמּו רנתסה עאנש שנאדרמו תַרַדְּפ הכ ינארימ
 התפַרְג ןאבאיִב רד אר שיאה הָנַב הכ יִסְרַכ

 הדומזָא גְנִג ךרמ תַרַדְפו דננאָג לת רד דנשאב
 ךניא = : רנאמ יִמָנ םוק ןאימ רַד אר .בשו  תפָא ט

 תסַא יֿפנַמ רגיד יאָג אי יהָרֿפֹה רד ןָאלַא וא
 רַד ןאשיא וַא יִצַעְב ןוָג הכ רש רהאוכ עקאוו
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 טסש זי לאומש םווד באתכ

 תפג דַהאוכ דוב הכ םַכרַה דנַתֹֿפיִב אֹדֲתְבֲא
 דנתפה םולָשְבַא עבאת הכ ימֹוק ןאיִמ רַר
 ׁשֵלְר הב יעאָנׁש זיו :תסַא הרש עקאו יתסבש

 דהאוכ חתכאדֹג לכ לאב דשאב ריש לד לת
 ות ַרֵפ הכ דננאדימ לֵאָרְׂשִי מג אריז רש
 אָכָהְל : דנתפה עאָנש שיאה קיפרו תסיא ראבג
 ןָד וַא לֵאָבְׂשִי ימאמת הכ תסא ןיא ןמ יאר
 אירד | הָראנָכ גיר למ הכ עַכָׁש רַאְב את

 ות ְתכָצַ דש עמג ות ךֵמ דֶנַא ראמשיב

 בי תפאי הכ ינאכמ רד ספ :דוָרְב ןאשיא יארמה

 הכ ימנָׁש לִתָמו ריפֶר םיהאוכ וא רַב דושימ

 או דַמָא םיהאוכ דורפ וא רַב דזירימ ןימז רב

 דנשאבימ | ָהאֹרֹמַה הכ ינאדרמ יִמאמתו וא

 ירהְׁשְב רגַאו : דנאמ דַהאֹוכנ יקאב םַה יכי

 אה באנט לֵאָרְׂשִי יִמאמְת האגנָא רוש לפאד

 רהַנֶב אר רהש או ררָוָא דנהאוכ רהַׁש ןָאב

 ןא. רד. םַה יהזיר .גנפ .ךו אח דישב הלהב

 לֶאְרָשְי ןאדרמ עימנו םּולָשְבַא ספ :רשנ אדיפ

 לַפתיִחַא ַתֵבְׁשמ א יֵכְראָה ישוח תרְושמ דנַתפנ
 הכ דוב הרומרפ רדקמ דנואדכ אריז תסַא רַתְהְב
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 י לאומש םווד באתכ
 את רדנאדרָג | אר לָּפתיִחַא יוכינ ָתְרְושמ
 :דֵנאפָרב םּולָשְבַא רַב אר ידָב רנואדכ הכנָא
 הב לַפתיִחַא תפג הנהכ רֶתיְבַאו קֹורָצְב ישוחו
 הראד תַרְושַמ ןאנגו ןיִנ לארי ךיאשמו םּולָשְבַא
 לאח ספ :םַא הדאד תַרָשַמ ןאנְנו נג ןמו
 דוג הדאד עאלַמָא אר  רֶוְדּו דיתסרֿפְב .ידוזב
 אמנמ ףקות ןאבאיִב יאה הראנָכ רד בשמָא

 אדאבמ כ רובע נאות הכ ידֹוט רַהְב הכלב
 דנשאבימ יו קארמה הכ ינאסכ ָהַמַהו האשדאפ

 לגרְךיע .דזנ  ץעמיחאו  ןֶתָניו :דנׁש הדיעלב
 רבַכ ןאשיא יארב התפר יזינכו דנדומנימ פקות

 רבכ האשךאפ ָךְוְַב התפר ןאשיאו \ דֶרְואימ
 לֿפאד רהַשְב דנתסְנאות ימָנ אריז .דנדינאסרימ
 : רנזאפ רָהאֹמ אר ןתשיוכ אדאבמ הכ דנש

 רַבַכ םֹלֵׁשְבַאְב הריד אר ןאשיא ימאלג אֹמַא

 יצַכַׁש ָהָנאֹכְב התפר ידוזְב ןאשיא יוד רַהֹו ראד

 יהאָנ וא ָטאיַח רדו דנרש לֿכאד םיִרְחְב רד
 האג שופרס ןת : דנרש דורפ ןֶא רד הכ דוב

 רב רונְלַבו דינארָתֹטנ שא הנהד רב התֿפְרְנ אר

 םּולַשְבַא ןאמדאכו +: רשנ םולעמ יזיִנ ספ תכיר ןָא
 ןיעמיחא דנתפג הדמָא רד הנאכְב ןז ןַא דנ
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 זי לאומש םווה באתכ

 רובע בא הנ וַא תפג ןאשיאב ןז דניאנכ ןָתָנֹ
 םלָשוריב .דנתפאינ הדרכ ֹנֲתֹסִג ןוג ספ .דנררַכ
 א ןאשיא אהנַא ןתפר וַא דעבו : דנתשנרב

 רבכ אר האשדאפ דוד התפרו דנַדמֲא רַב האג

 בָא זַא ידוזבו דיזיכרב דנַתֿפג דִוָדְבו דנדאד

 אמש הְראב רד לָּפתיִחַא הכ ארז דינכ רובע
 ימוק ימאמתו דִוָד םַפ : תסַא הדאד תַרְושַמ ןינג

 רובע ןֵדְרָי ואו התפאכרב דנדוב שהארמה הכ
 א הכ דְנאמַנ יקאב יכי רַנֿפ עולט אתו דנַדרכ

 לֿפתיִחַא ןוג אֹמַא :רַׁשאב הדרכנ רובע ןֶדָרי
 דוכ נאלא דשנ הדרוָא אָנְב וא ַתַרׁשמ הכ ריד

 שא הנאכְב דוכ ְךהַׁשְב התסאכרבו תסאראיב אר

 אר ןתשיוכ הדיד ךראדת דוכ ָהנאכ יארְבו תפר

 ןפד שררפ רךבק רד ארואו דרמו דרכ הּפַכ

 וַא .םּולָשְבִאו דַמֲא םִינַחֹמַב רֹוָד אֹמַא : דנדרֶכ
 שהארמַה לֵאָרְִׂי ןאדרמ יִמאמְתו .תשרג ןֵדֵרי
 יִראדֶַכָב בָאֹ יאָנְב אר אָשַמע םֹולֵׁשְבַאּו :דנדוב

 הב יִמָפמ יצכש רכפ אָשְמַעו דרכ בַצַנ רכׁשל
 שחנ רתכה ליִניִבַא מ הכ דוב יֵלֲארְׂשִ ארתי
 ספ :דוב הדַמָא רד בָאּוי ךדאמ הּורְצ ךהאוכ
 : דנרז ודא רֶעְלָג ןימז רד םולׁשְבַא לֵאָרְׂש
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 חי , לאומש םווד באתכ בעש
 יבש דיִפְר םִיָנַחֹמ הב רִוָד ןוִג הכ רש עקאוו מ

 זַא .לֶאיִמַעְרַּב ריִכַמְו ןומעְרְּב תַבַב א ׁשֵתָנְרַּב
 אה רַתְסַב : םל זַא יִדֲעְלִג ילזרבו ראבדול הנ

 השוכו דֶרָאּו גו דנו ןילאפס ףורטו אה הפאכו
 : התשרב ךונו סדעו אלאקאבו התשרב יאה

 ךארוכ יארְב ןאג נפו ןארנפסוגו הרכו לסֲעַו טכ
 אריז דנררוָא דנדוב שהארמַה הכ ימות דוד
 התסכו הנסרג ןאבאיִב רַד םֹוכ הנ דת
 : דנשאבימ הנָשָתו

 האבא

 ןאפ דנדוב שהארמה הכ אר ימוק דֶוְדו א

 רב הדצ ןאראדרַפו הראזַה ןאראדרַו דיר
 דומנ הנאור אר םק דָרו : דומנ ןיעַת ןאשיא ב

 הָיּורְצְְּב יִשיִבִא :תסָדְב יתלתו בָאֹי ָתסַרְב יתלת
 האשְראפו יִתיִגה יִתֶא ָתַדְב יתלתו בָא ָךֵדאֹרְב
 אמש הארמַה | התַבְלַא זנ ןמ תפנ קב
 : םִיִאימ

 דַמֲא יהאוכנ אמ הארמה ות דנתפג םוק אֹמַא ג

 רכפ אמ ָהְראב רַר םינכ רארֿפ אמ רַנַא אריז

 אמ יארב םירימב אמ ףצנ רגאו דרכ דנהאוכנ
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 געש י לאומש םווד באתכ

 ךאזָה הד 4 ות לאחו דרַכ דנַהאוכנ רבֿפ
 הכ תסַא ןיא רַתְהַב ְךָאלַא םפ יִתסַה אמ
 ןאשיאב האשָדאפ + ינכ דאדֶמָא רהש וַא אראמ
 םהאוכ דָיִא דנפפ אמש ךטנ רַד הְננָא תֿפג
 דוב הדאתסיא הזאורד ָבְנאָגְב האשְדאפו דרכ

 ןוריב אה הראוָהֹו אה הדצ אב םוק ימאמתו

 ה רמָא אר יֵּתַאֹו ישיִבַאו באו האשדאפו : דנַתֿפַר

 ןאוג םּולָשְבַא רב ןמ ָךָמאַכְּב תפג  הדומרפ
 עימְג האשַדאפ ןוְנו  דָיאמנ ראתֿפַר קֿפַרְב

 דאד ןאמרֿפ םולָשְבַא ָהְראב רַד אר ןאראדרפ
 לֵאָרְׂשִי ַהָלָבאֹקִמְב םיק ספ : דנרינש םוק ימאמת
 : דוב םִיָרֹפֲא לגנג רד גנו דֹנַתֹֿפַר ןוריב אֹרחַצְב
 ךְוָד ןאגַרנַב ךוצח וַא אְננֲא רד לֵאָרְׂשִי םֹוק
 רַד יגְרֹב ךאתשכ זורנא רדו דנתפאי תפַכְׁש

 : דנדש התשכ רֿפנ ראזָה תסיבו רש אְננַא

 רָשַתְנמ ןימז יִמאַמְת ור רַב אָננֲא רד גנו
 ךאלה לנְנְג זַא הכ ינאנַא | זורנָא רו דש

 רישמשב הכ ינאנַא זא דנדוב רתשיב דנתשנ

 מ רו רב רֶוָד ןאגַדנַבְב םּולָשְבַאְו + דנרש התשכ

 ךיז רָטאקו דוב ראופ רַמאק רַב םֹלָׁשְבַאו
 דמֲא רד יגרזב טולב הָרש הדיניפ יאה הכאש
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 לאומש םווד באתכ
 הכ יוטְב רש ראתֿפַרג טולב ןאימ רד וא ךסו

 הכ ירטאקו תשג ןאזיוָא ןימזו ןאמְסָא ןאיִמ רד

 בָאְּב הריד ארנָא יצכשו : תׁשֹבגְב דוב שרי
 םדיד אר םולׁשְבַ ךניא תֿפװ דינאסר רַבָב
 בָאוװ = : תפָא .ןאזיוא .טולב תֹּכַרְד ןאיִמ רד הכ
 ות ןאה תפג דאד רַבכ ארוא הכ יצלש ןַאב

 ןימָזַב אָננָא רד ארוא אֹרָנ ספ יהָדיד ארוא
 ותב ידנב רמכו הרקנ לאקתַמ הד ןמו ידמ

 ראזה רַנַא תפג בָאּוְב ץיכש ןַא : םדאדימ

 אר דוכ ָתכד .ריסְרימ ןמ תסַדְב הרקנ לאקתִמ
 הכ אריז םֶדרכ ימְנ ואֹרְד האשְראפ ךספ רב
 אמ עָמֹסְב אר יֵתיֵאו יִשיִבַאו ארת האְשָדאֿפ

 רד אמש וַא יכי רַה ראהנז תפג הדומרֿפ רמַא

 אלָאו + דישאב רַֹּח אב ןאוג םּולָשְבַא ָהֶראב
 ירמָא יה  הבנוָג םֶדרַכיִמ םֶלמ דוכ ןאָג רַב

 ןמ רַצְב תדוכו דנאמ ימנ יפכמ האשדאפ זא

 אב םנאותימנ תפג בָאוװ האגנָא : יתפאכימ רַב

 ְתֹסַרְב רית הס ספ םִיאמָנ ריִכָאת רט ןיאָב ות
 יניח רז םֹלׁשְבַא לֵב אר אהנָא התפר רוכ
 הדו + רוב הדנז טולב ןאימ רד נַה וא הב
 םּולָשְבַא רוד דנדוב בָאװ ןאראד חאלס הכ ןאוג
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 העש חי לאומש םווד באתכ

 וט אנרכ בָא ןוָנו :דנתשכו דנרז ארוא התֿפְרְג אר .

 רב לֵאָבְִׂי ןדומנ בקאַעַה וא םֹוֹק תכאונ אר
 : דומָנ ענמ אר םוק בָא הכ ארח  דנתשג
 זיהכ גרוב ַהֵרֹפֹה רד ארוא התפְרג אר םּולָשְבַאְ
 ראיסב הדות וא רבו דנַהֹכאדנַא דוב לגנג רד
 לֵאָרְִׂי עימו דנתָשארפא אה גנכ וא גרוב
 י אמא --1 הנההב ,,הארפ-(,הוכ .טכב הי 408

 הכ אר יאנֵב דוכ ַתאֹיַח ןח רד םּולָשְבַא

 דרָכ אפ רב דוכ יארב תסַא ךלַמ דאו רד
 ןמ םסָא וא זַא הכ םראדנ ירָספ תפג אריז

 ימסמ דוב סאב אר אנב ןָאו דנאמב רוכדמ
 הדנאוכ םּולָשְבַא ךִי װרמָא את ספ תכאס
 : רושימ

 הדזמו םורְב לאח תֿפג קורצדּב ץעמיחַאו

 ארוא ָםאֹקֲתְנֲא דננאדכ הכ םנאסרְב האשךאפב

 כ ות תפג ארוא בָא :תסַא הדישכ שנאנמשד זא

 תַראָשְב רניד ןור אֹמַא יתסינ תראשב בחאצ ורָמֲא

 ַרֵמְפ הכנוָג דאד יהאוכנ הדזמ זורָמַאו דרב יהאוכ

 אכ זַאו ןרב תפג יׁשֹוּכְב בָאוװ : תסַא הדרמ האשדאפ

 בָאוי ישוכו ןאסָרְב רַבַכ האשדאפב יהדיד הָגנֲא

 כ ךאב קֹודצְדוּב ןיעמיחַאו :דיוד הדומנ םיטַעַת אר
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 חי לאומש םווד באתכ ועש
 . ןמ הכניא סמַתְלמ דושְב הָנֹרַה תפג בָאּויב רניד

 םַרסַפ יא תפג בָא םורְב ישוכ בקע רר זינ

 :ירַבְב הכ יראדנ תַראשְב הכנוָנ יֹוֵדְב דאב ארֶנ

 ספ ודב תפג אֹרְו וא םודב רַנְׁשְב הָגרַה תפג גכ

 : תסנ תֶקְבְס ישב זא הדיוד ידאו האב ןיעמיחא

 הדידו דוב התסָשְנ הזאורד וד ןאיִמ רד דֶוְדְו די

 רַמא רַב ראצחְב הזאורד םאב תשפ רב ןאב

 הכ דיד אר ידרמ הדרכ דנלב אר דוכ ןאמשנו
 הדרכ ואוַא ןאב הדיו : דודימ יאהנַתְב ךניא הכ

 רגא תפג האשדאפו דאד רבכ אר האשראפ

 ךידזנו דַמָאיִמ ואו דַרֹוָאיִמ תראשב תסַא אהנת |

 טי ריד יאר " רניד ןיֶבש ןאב הדידו : דשימ וכ

 תפג הדאר זאוא ןאברַרְב ןאב הדידו דודימ

 זינ וא תפג האשראפו דודימ יאהנתב יצכש

 אר ילוַא ןדיוד תפג ןאב הדידו : דרוָאימ תראשְב יי

 תַא. קּודְצְרֶּב ץעמיחא ןדיור לֶתְמ הכ םניבימ
 בוכ רבכו תפא יבוכ ךרמ וא תפג האשראפ

 תפג האשְךאפב הדרַכ אדְנ ץיעַמיִחַאו : דַרוָאימ חכ

 הראתפא ןימזב ור האשְךאפ שיפו תַא יתמאלֶס

 ינאמדרמ הכ דאב ךראבָתמ ות יאדכ הָוהְי תפג
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 זעש חי לאומש םווד באתכ

 דנלב האשְדאפ םִיאקָא רַב אר דוכ תסד הכ

 : תפָא הדרכ םילפַת דנדוב הדר

 טכ תסַא תַמאלסְב אוג ָּולָשְבַא איִא תפג האשְךאפ
 האשראפ ָהָדנַב בָאּיי ןוָג תפג באוג רד ץעמיחַאו

 אֹמַא םריר ימיטע הָמאגנַה ראתסרפ ארת ָהָדנַבו

 ל דֹרַגְב תפג האשְדאפו : דוב הָג הכ םַתסנארנ

 : דאתסיִאְב הרש ףרט ןָאְב ואו תסיִאב אנניאו

 אל םִיאְקָא | יאֹרְב תפג יִשּוכו דיסר יִשּוּכ ךניאו

 ור דננאדכ אריז תסַא תראשְב האשְךאפ

 דומנימ תמואקמ ות אב הכרה זַא ארת ַםאקַתְנֲא

 כל ָםּולָשְבַא איִא תפג ישּוּכב האשרךאפו : תפא הדישכ

 םיאקַא ןאנמשר תפג ישוב תַא תמאלסְב או

 ןָא לֶתָמ רזיכרב ות רֶרצ יארְב הכרהו האשְדאפ

 גל הרש בְרמַצמ ראיסְב האשראפ םַפ :רַׁשאֹב ןאונ

 נו תסירגמו דמָא רב הזאורד ָהָנאֿכ אלאבְב

 םֵרֵסְפ יִא םֹולׁשְבַא םֶרַּפ יִא תפגימ ןינָג תפרימ
 יִא .םדְרמימ ות יאְנֶב הכשאכ םּולָשְבִא םרספ

 :ןמ .רספ יִא םרספ לָשְבַא
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 לאומש םווד באתכ העש

 טי באב

 האשראפ ךניא הכ דנדאד רַבַכ בָאויַבו א

 : תַא התפֶרְג םתאמ םּולָשְבַא יארבו דנכימ הֶיְרנ
 םַתאֹמְב רֿפַמ םוק מאמה יארְב וורנָא רדו ב

 הכ רנרינש זורנָא רד םוק ארז תשג לדבמ
 רד  םוקו :תסַא ןיגמג שֵרכפ יארב האשְךאפ ג

 ינאסכ לתַמ דנרש לַכאד רהׁשְב הנאדוד זורנָא
 הנארוד תלאגפ יור וא הדרכ רארפ גְנָנ זַא .הכ

 האשךאפו רינאשופ אר דוכ יור האשךאפו :דניאימ ד

 םּולָשְבַא םרספ יא הכ דו אדְצ דנלב ןאוָאְב
 :ןמ רספ יִא םרספ םָֹׁשְבֲא יִא

 תפג הדַמֲא רד הנאכְב האשְראפ ָךזנ בָאוװ ספ ה

 הדנמרש אר דוכ ןאגַדנַב יִמאמְת יור זורמא

 תַנארֶתְכדְו תנארַספ ןאָגו ות ןאָג הכ יתכאס

 תאָגְנ .זּורָמַא אר תיאה הַעְתמ ןאנו תנאנז ןאָנ
 יתשאד תסור אר דוכ ןאנמשד הכנוג ; דנדאד ו

 זורמַא הכ אריז ידומנ יב אר שיוכ ןאבָחמו

 ות ְךונ ןאמדאכו ןאראדרס הכ יתכאפ רהאט

 םּולָשְבַא רנַא הכ  םרימהפ ּוורְמָאְו דנא יה
 האננַא םידרמימ זורָמָא אמ עימנו דָנאמימ הדננ
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 טעש טי לאומש םווד באתב

 ז התסאֿכרַב ןָאלַאו : דַמָאיִמ דנספ ות מנ רד
 וגב זיוָא לד ןאנכפ דוֿכ ןאגדנב הבו איב ןוריב
 יאינ ןוריב רגַא הכ םרוכימ םסק דנואדכְב אריז

 אָלַב ןיאו דָנאמ דַהאוכנ יסַכ ות יאֹרְב בָשְמִא
 הכיאיאלב המה זַא דוב דַהאֹוכ רַתדַב ות יארְב

 : תסָא הדיסר ּותָב תקו ןיא את תתיילופט זַא
 תכַׁשְנב הזאורד ָךֹו תסאכרנ האשְךאפ ספ
 ךניא הכ דנתפג הדאד רַבַכ אר םוק ימאֹמְתֹו

 ימאמתו תסַא התסַשנ הזאורד דזנ האשראפ

 םֵכֹרַה לֶאְרְשיו דנדמָא האשדאפ ךוצהְב םוק
 רד םֹוק עימנו :דנדוב הדרַכ רארפ דוכ הָמיִבְּב

 דנַתפנימ הררכ העֶואֹנמ לֵאָרְׂשִי טאבסַא ימאמת

 אמ ןאנמשד תסד זא אראמ האשדאפ הכ
 תסד וַא אראמ הכ תסַא ואו תסַא הדינאהר
 א .םּולָשְבַא בבסב לאחו הדאד יאהר םיּתְׁשְלַפ
 ארוא הכ .םּולָשְבַאְו :תסַא הדרכ רארֿפ ןימ
 הרְרמ גְנֶג רד םידוב חדומנ חסמ דוכ יארְב

 ןדְרֶא ואב רד ארג אמש ןַאְלַא ספ תסַא
 | : ריאמְנימ ריכאְת האשדאפ

 א הדאתסרֿפ הנַהכ רֶתָיְבַאו קודצ ךונ האשדאפ דודו

 ואב רד אֹרָנ אמש דוגְב הָדּוהְי ךיאשַמְב תפג
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 טי לאומש םווד באתכ פש

 דיתסַה המַה ָךֹכָא שא הנאבב האשראפ ןֵרְרוָא
 האשדאפ דזנ לארי עימג ןבפ הבנָא לאחו

 ןמ ןארדארְב אמש : תסא הדיסר שא הנאכב בי

 ספ ריִא ןמ תשוגו אה ןאוכתסא אמשו דיתסה

 המה ְךכֶא האשראפ ןְדְרוא ואב רד אר

 ןאוכתפא ות איִא דִיֹגְב אָשָמַע הבו :דישאבימ

 הכלב ןיא למ ןמב אדכ יתסינ ןכ תשוגו
 רוצה רד ות רנַא דַרא לַמעְב ןיא זַא הדאו
 רכשל ראדרס בָאװ אב 22 המַה רד ןַמ

 למ אר הָדוה ןאדרמ מג לר ספ :ישאבנ רי
 האשְדאפ ָךונ ןאשיא הכ דינאררנ ליאמ ץנש ךי
 תָנאגְרְנַב יִמאֹמְתו ות הכ  דנדאתסְרפ םאנ

 דיפר ןֶדְרי הב התשגרב האשְדאפ ספ :דיִדרָנרַב ומ
 את דְרַמָא לֵגְלַנב האשראפ לאבקַתְסָאְב הָדֹהְו
 : דנָהְר רובע ןֵרְרַי זא אר האשדאפ

 ליִנָעַת דוב םיִרֹוחְב זַא הב יניב אָרָגְַּב יִעָמָשו וט
 ור לאבקַתְסֶאְּב הָדּוהְי ןאררמ קארמה הדומנ

 ןאָיניִמָיִנב וַא רֿפנ ראהו : דַמָא דורפ האשָדאפ יי
 ׁשרספ הדזנאפ אב לּואָש ןארנאב םדאּכ אביצו

 שיפ ןאשיאו  דנדוב שהארמה שמדאכ תסיבו

 אר רַבְעַמְו : דנדרכ רובע ןֶדְרִי זא האשְראפ חי
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 מי לאומש םווד באתכ
 דננכ רובע האשדאפ ןאדנאכ את דנראד רובע

 ןונו דנרוא אְנְב דא דנַפ שָרָמְנ רד הנֹהַה

 אָרּגְוַּב יעְמש דרַב רובע ןֶדְרִי וא האשָראפ

 םיאקא תֿפג האְשָראפבו : דאתפא יו ָךוצהְב

 הכ אר יאטַכֹו רַהָרִנ דאנסא ןמ רב יהאנג

 א האשְדאפ םִיאקָא הכ יזר רַד תַא הדנב

 דָרְואיִנ = דאיִב דױרו דמָאמ ןוריב = םֶלָשּורי
 אריז :דהדנ האר דוכ לדב ארנָא האשָראּפו
 ךניאו םַא הדרַכ האנג הכ דנאדימ ות ָהָדְנַב הכ

 הדַמָא לא ףסוי ןאדנאב ימאמת זַא ןמ וורמָא
 הרש דורֿפ האשְדאּפ םִיאקָא לאבְקַתסֶאְב םֵא
 איִא תפג הרש הַנְוְתִמ הָורצ"ןְּב יִׁשיִבַאו : םַא

 םאנשד אר דנואדכ ָהיסמ הכניא ָבַבסְב יִעָמָש

 יא תפג דֶוְר אֹמַא :דַשנ התשכ תסַא הדאד

 הכ תסַא ראכ הָנ אמש אב ארמ הָיּורַצ ןארַסֶּפ

 רד יסכ װרָמֲא איִאו דישאב ןמ ןמשר ּחרָמֲא

 וורְמָא ןַמ הכ םנאדימָנ איִאו דש התשכ לֵארׂש
 האשָראפ םַפ :םַתסַה האשָראפ לֵאָרְׂשִי רב
 ו יארְב האשָראפו דֶרַמ יהאוכנ תפג יִעְמְׁשְב

 : ררוכ םסק

 אפש
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 רכ דַמָא האשְראּפ לאבקַתְסַאְב לּואָש ָךֵכְפ תָשבּפְמּ
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 טי לאומש םווד באתכ

 : יתַמאֹלכְב הכיור את תפר האשראפ הכ יור זַאו

 הנו הדאד זאפ אר דוכ יאה יאפ הנ תשנרב

 אר דוכ ַהָמאַג הנו הדומְנ זארט אר שיוכ שיר

 האשראפ תאקאלמ יארֶב ןוו + דוב התסש
 תָשבפמ יא תפג ארו האשדאפ דיסר לָׁשוריְב

 = םיאקָא יא דרב ץרע וא + ידמאינ ןמ אב אר
 הדנב אריז דאד בירֿפ ארמ ןמ םראכ האשדאפ
 תסארַא םהאוכ אר דוכ ןאלא הכ תג תַא
 םֹוָרְב האשָדאפ ָךונ הדש ראוס ןָא רַב את

 ָךמ ארת ָהָדנב ואו + תסַא גנל ות ָהָדנַב הכנונ

 םיאקָא ןכיל תסַא הדרכ םֵהַתֹמ האשדאפ םִיאקֶא
 הנה ספ תסַא ארכ ַהֵתַׁשַרֿפ לֵתַמ האשָראפ
 ימאמת ארז :רֹוָא לַמעֶב דא דנספ תֶרַטִנ רַד
 למ האשדאפ םִיאקָא ָךוצהְב םֶרָָּפ ןאדנאֿב
 ןאיִמ רד אר דוֿכ ָהֵדנֵֹו דנרוב הררמ ןאמררמ
 ןמ ספ ידינאררנ ואתממ תַא הרפס ןאגָרְנַרמ

 האשדאפ ָרמנ ואב הכ םכאד קח הג ריד

 רניד אֹרְג תפג ארו האְׂשָראֹפ : םיאמְנ דאירפ

 אָביִצְו ות הכ םתפג יוגימ ןכס דוכ יאה ראכ וַא

  האשראפב תַשביפמ = : דָיאַמְנ םיסקַת אר ןימז
 הכנוג דכגְב אר המַה וא הכלב יִנ דרכ רע
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 גפש טי לאומש םווד באתכ

 התשנרַב יתמאלַסְב דוכ ָהְנאכְב האשדאפ םִיאקָא
 : תסַא
 7 האשָדאפ אבו דַמָא רורפ םיִלְגר זַא יִדָעְלִּגַה ילזרבו
 ןדרי ףרט ןָאב ארוא את דרכ רובע ןֶדְרָי זַא

 בל דאתשַה ךיפ ראיסב ךרמ יִלְזְרבו : דָיאַמְנ תעיאשמ
 םיִנְחְמ רד האשךאפ הכ ימאגנַהו דוב הלאס
 ידרמ אריז דאדימ שופ ארוא דומנימ קות
 ל ות תפג יִלְוְרַבְב האשדאפפ : דוב גרוב ראיִסב

 םלשורי רד דוכ אב אדת איב ןמ הארמַה
 דל ץרע האשךאפב יִלְוְרַב :דאד םהאוכ ׁשֶרורפ

 הכ תסַא דנג ןמ נד יאה לאס םאיא דרכ
 הל דאתשה זורְמָא ןמ :םיָאיִב םלשּוריב האשדאפ אב
 דו ךינ ןאימ רד םנאּותיִמ איִאו םתפַה הלאס
 הכ אר הָנֹנֲא בעמ ות ָהְְַב איָאו םַהָדְב זימת
 ןאוא רגיד אי תפאי רד םנאוַת םשונימו םרוכימ

 הדנב ארֶנ ספ דינָש םֶנאוַת אר תאיִנָנמו ןאיִננמ

 : רשאב ראב האשְראפ םִיאקָא יארְב רניד תא

 ל וַא יכדנַא האשראפ ָהאֹרמַה ות ָהֶדנב אָּרָהְל
 ןינְנ ארמ האשְךאפ ארנו דומנ .דהאוכ רובע ןֵדָרי
 ול דֵדרגרַב תַא הדנב הכ ראדגב :דַהדְב תאפאכמ

 שױכ רדאמו רדפ רבק ךונ דוכ ךהש רד את
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 טי לאומש םווד באתכ רפש

 םיאקא ָהארמַה םֶהָמָכ ות ָהָדנֵב ךניאו םֵרימְב

 אב רִיַא דֹנַסְּפ תַרַמַנ רד הָננֲאֹו דוָרְב האשדאפ

 הארמה םֶהָמְכ תג האשךאפ : רַוָא לַמַעְב וא חל
 דָיִא .דנָסָפ ות ךמנ רד הָננֲאֹו דַמָא רהאוכ ןמ

 שקאוכ ןמ זַא הָגֹרַהו דֶרוֲא םָהאוכ לַמַעְב יו אב

 ספ : דינאפר םהאוכ םאָננֲאְב ות יארְב ינכ טל

 האשדאפ ןוָנו דנדרכ רובע ןדְרָי זַא םוק ימאמת

 ארו  דיפוב אר יליִזַב האשךאפ דרַכ רובע

 :תֵׁשַנרַב דוכ ןאכמְב ואו ראד תַכְרַב

 דַמָא ׁשֵהאֹרמַה םֶהָמְב תפר לְָּלְגַב האשךאפו מ
 זינ לֵאָרְׂשִי םֹוק | ףצנו הָדהְי םֹוק ימאמתו

 ןאדרמ עימג ךניאו :דנדאד רובע אר האשְדאפ אמ

 דגַתֿפג האשדאפבו דנַרמָא האשראפ רז לאָרְׁשי
 ארת הַדּוהְי ןאדרמ ינעי אמ ןארדארב ארְ

 ןאסכ עימגו אר שנאדנאכו האשךאפו רנדירזד

 עימגו :דנדאד רובע ןֶדְרִי זַא שהארמה אר ךִוָר במ

 .זַא דנדאד באג לֵאָרְׂשִי ןאדרַמְב הָדּוהְי ןאדרמ

 ספ תסַא אמ ןאשיוכ זַא האשדאפ הב בבס ןיא

 זַָא יִזיִנ איִא .רירבימ דַפַח רמָא ןיא זַא ארֶג

 הדאד אֹמְב ימאָעְנָא אי םיִא הדרוכ האשךאפ

 הָדּוהְי ןאדרמ ָבאֹוָג רד לֵאָרְׂשִי ןאדרמו : תסַא גמ
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 הפש כ ( טי לאומש םווד באתכ
 קחו תסַא הצַה הד האשדאפ רד אראמ דנתפג

 אֹרְג םפ תסַא רַתְׁשב אמש וַא רִוָד רד אמ
 ןדְרוא זאב יארְב אמ איִאו דיררמש ריקח אראמ
 גְתנ אמא םיתֿפננ ןבס לא דוכ האשרךאפ
 תכנס לֵאָרְִׂי ןאדרמ גָתֹפג זַא הֶדּהְי ןאדרמ

 :דוב רת
 ב-םאב

 א ךָּב עבָׁש הב מממ לַעְְב ךרמ "אקאּפַתֶא
 התכאונ אר אנרכו דוב אָננֲא רד יניִמנב יִרְּב
 רד אמ יארבו תסינ יהֵצַה דַוָד רד אראמ הכ תפנ

 רוכ ַהָמַכְב סכרה לֵאָרְׂשִי יא יֵנ יביצנ ישי ספ
 דוד תעבאתמ זַא לארי ןאדרמ ימאמתו :דורב
 ןאדרמ אמַא .דנתשנרַב יִרְְּבְּב עַבָש תעבאתמב
 אר האשֶדאפ םכׁשֹוְי את 4 וַא  הָדְוהְ
 רנרומנ תמזאלמ
 האשדאפו דַמֲא םלָשהְי רד רוב ָהְנאנּב דוד
 ָהְנאכ !נאב האגָנ יארְב הכ אר הָעתַמ ןז הד

 ָהְנאכ רַד אר ןאשיאו תפר דוב התשאדג דוכ

 ךונ אמא דאד ׁשֶררַפ התשאד האגָנ .םורחמ
 רד .ןדרמ ור את ןאשיאו רשנ לאה ןאשיא
 : דנדוב סובחמ יגיב תלאה
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 5 לאומש םווד באתכ ופש
 רד אר הָדּוהְי ןאדרמ תפג אָשַמַעַב האשְדאפו ד

 רצאח אָגניא רד ותו ןכ עמג ןמ ךונ זור הס

 רנכ עמג אר הָרּוהְי את תֿפר אָשְמִע ספ :ןש ה

 דוב הדומנ ןיִעַת שיארֶב הכ ינאמז וא אמא

 עַבָש ןַאלַא תפג יִׁשיִבֲא הב דִוָרו :דרכ ריכֲאַה ו
 רַהאוכ רצ אמב .םּולָשְבַא זַא רַתְׁשיב יִרכּכב
 ארוא התשאד רַב אר תֶיאְקַא ןאגְדְנַב פַפ דינאסר

 יאֹרְב ראד ראצח יאה רהש אדאבַמ אֹמְנ בקאעת

 ןאפכו :דבאי יאהר אמ ךטנ זַאו דנכ ארדיפ דוכ ז

 בקע זַא ןאעאנש עימו ןאיִתילֲפו ןאיִתיִרכו בָא
 עַבָש ןדומְנ בקאעת תַהְנְֹו דנתפר ןוריב וא

 ןאשיא ןוו + דנרש הנאור םלֵׁשּרְי זַא יִרְֵּבַּב ח
 אׂשִמע דנדיסְר תפא ןועְבְּג רד הכ יגרזב גנפ ךונ

 רב רד יגְנִג יאדְר בָאװ דַמָא ןאשיא לאבקַתְסַאְב
 שפאלג רַב הכ יריִשָמש ךנב ןָא רַבו תשאד
 זַא רישמש תפרימ ןוגו התסב שרַמַב רַב דוב

 םֵרדאֹרְב יִא תפג אָשַמַעְב בָאװ : דאתפא ףאלנ ט
 ְתַדְב אר אָשְמַע שיר בָאּויו יתפַה תמאלסב איִא

 אָשַמַעו : דַפֹובְּב ארוא את תַפְרְג דוכ תסאר י

 דומָננ אֹנֲתְעֲא דוב בָא תפד רד הכ ירישמָשְב

 שיאשחַא הכ דֶרַב ורפ שַמָנָשְב ארנָא וא ספ
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 זפש כ לאומש םווד .באתכ

 בָאוו דרמו רזנ הראב וד ארואו תכיר ןימזב

 :דנדומנ בקאָעְת אר יִרְכִבְִּב עבָש יִׁשיִבַא שרדארבו

 הכרַה תפג הדאתסיא יו ָךזנ בָאּוי ןאמדאכ זַא יכו

 רד תסָא דִוָד ףרַמְב הכרהו רהאוכימ אר בָאּוי

 כי רד האר ןאיִמ רד אֵׂשַמעֹו : דיִאיִב בָא בקע

 םוק יִמאמְת הב דיד ץילש ןָא ןוו ריטלגימ שנוכ
 ארחצ רַד האר ןאימ וַא אר אֵׂשָמע דנַתסיִאימ

 הכ דיד ארז תכאדנַא וא רַב סאבלו רישְכ
 ןאימ וַא ןוג ספ + דתסיִאיִמ דִיַאיִמ שדזנ הכרה

 בָא בקע רד ןאדרמ ַעימְנ דש התשאדרב האר

 : דניאמְנ בקאעֶת אר יִרְכָבְדִּב עַבָש את דנַתפר

 תיִב אתו לָבָא את לֶאְרַשִי טאבסַא ץימָ א ואו
 עמ זינ ןאשיאו דרַכ רובע ןאיִרַב יִמאֵמְתו הָכַעַמ

 וט הדמָא ןאשיאו + דנדרכ תַעְבאתִמ ארוא הרש

 דנרומְנ הָרצאהמ הָנעַמ תיִּב לָבָא רד ארוא
 רבארב רד הכ דנתכאס רהש רבארב רד יהתשפו

 בָאְּי אב הכ םוק ימאמתו דש אפ רב ראצַח

 םֶרהְנִמ ארנָא את דנדימ אר ראצָה דנדוב

 וט הכ דאד רד אדצ רהש וא םיכח ינזו + דנזאס

 אב את איִב ךידזנ אגניא דָיונְב בָאויְב דיונשְב

 יי איִא הכ תפג ןז רש יו ךידזנ ןוָג :םיוג ןככ ות
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 כ לאומש םווד באתכ
 תפג ארי) םתסה ןמ תפג וא יתסַה בָא ות

 ספ + םונשימ תפג וא שב אר דוכ ןינכ ןאנבס
 דנתפגימ ןינָג םידק ןאמז רד תפג הרש םֶלכְתִמ ןז
 דנְנְב תרְשמ דיאבימ לָבָא רד היאֹרַה הכ
 רד ןמ : דנדרכימ םֶתַכ אר ירמַא רַה ןיִנְגמַה
 ירהש יהאוכימ ותו םַתסַה ןימַאו םלאס לֵאָרׂשִי
 ָיצָנ אֹרָג ינכ באר לֵאְרְׂשִי רד אר ירָדאמו
 רד בָאװ ספ :ינכימ ךאלה .טכלאב אר .דנואדכ
 הכ ןמ וַא אשאח ןַמ וא אשאח תפג באו
 הכלב תסינ ןינְג ראכ :םיאמָנ באר אי ךאלַה

 םיִרפֶא ןאתפהוכ זַא יֵרְכְּב עַבָׁשְב מממ יצֹבַׁש
 הדרכ דנלב האשדאפ ךוָד רב אר רוב תסר
 םהאוכ רהש ךזנ וזַאו דיראפסב אהנת ארוא תסַא

 וַא ארוא ָךֵכ ךניא תפג בָאװ באג רד ןז ' תפר

 ןו ןָא ספ :תכאדנַא דנהאוכ ות ָךזנ ראצח יור

 רכ ןאשיאו תפר םוק ימאמת ָרזנ דוכ ָתַמכַחְב

 בָאּוי ךזמ הדרכ ארנ ןת וַא אר יִרְכְבְדָב עַבָש

 ךונ ּזַא ןאשיא התכאונ אר אנרכ ואו דנתכאדנַא

 בָאוו דנדש קֶרָפִתִמ דוכ ַהָמְיְבְב סכרה רהַׁש

 ךאדרפ בָאװ : תשגרב האשדאפ ךזנ םלָשּוריב
 ךאדרס עָרָיוהְיְרַּב הינו דוב לֶאְרַשְי כשל ימאמת
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 טפש אכ ,כ לאומש םווד באתכ
 לכ ןאב ָךאדרַכ םֶרדַאּו + דוב ןאיִתיִלַפו ןאיִתיִרְכ

 הכ אָושו : ראגנ עיאקו ֹוליִחֲאְַּב תַפָשוהְיו ןארינ
 וכ יִריִאיַה אָריִעְו : דנדוב ןהאכ רֶתָיְבִאו קודצו בָתאכ

 : דוב רוָד ןַהאכ וינ

 אכ באב

 א לאצַתֶא לֵא ילע לאס הס דִוָד אא רדו
 דרכ לאוס דנואדכ רוצחב | דודו רש יטחק
 זיר ןופ ןאדנאכו לּואש ָבבסַב תפג דנואדכו
 : תשכ אר ןאיִנעְבְּג הכ ארז תפָא הרש וא

 תפג ןאשיאְב הדנאוכ אר ןאיִנעְבִג האשראפו
 הכלב .דנדובנ לֶאְרְשְי יִנָּב א ןאיִנּועְבַּג אמַא)
 ןאשיא | יארְב לָארש ינָבו ןאיִרֹומָא היקב א
 הכ יתַרֵג וַא לּואָש ןכל דנוב הדרוכ םסק
 ןאשיא לתק ךצק תשאד הוה לֵאָרׂשִי יארְב
 הָנ אמש יארְב תפג ןאיִנֹועְבּגְב דודו : (דומנימ

 ָךיצנ את םיאמְג הראֿפכ זִג הג אבו םנכב
 דנתפג ארי ןאיִנעְבַּג + דיה תַכְרַב אר דנואדכ
 הנו םיהאוכימְנ אלטו 1 הרקנ שנאדְנאכו לּואָש זַא
 וא דש התשפ אמ יאֹרְב לֵאָרׂשִי רד יסַכ הבנַא
 : ררכ םהאוכ אמש יארְב דיוגְב אמש הָנֹרַה תפג
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 אראמ הכ ץנש ןַא דנתפג האשראפב ןאשיא

 הכ דרַכמ ריבדַת אמ יארֶבו תכאסימ האב
 וא םאדכ יה רד את דאס ךאלַה אראמ
 וַא רֿפנ תֹֿפַה + םינאמנ יקאב לֵאָרְׂשִי ךודה
 אר ןאשיא את דש םילפת אֹמְב וא ןארספ
 הְריִזגרַב הכ לּואָשַה תַעְבּנ רד דנואדכ ךוצה רד
 ןאשיא תפג האשְךאפ םישָכ ראב דוב דנואדכ
 :דרכ םהאוכ םילסת אמשַב אר
 אר .לואשךּב ןְתַניִָּב תׁשביִפִַמ האשדאפ אמא
 ןאיִמ רד הכ דננאדכ םסק בֶבַסב תשאר ::ירְד

 : דוב .לּואַשְרַּב ןְתו דִוָד ןאימ רד ינֲעַי ןאשיא
 רתכר הָפְצְר רכפ וד תָשביִפְמו ינמרא האשדאפו

 דוב הדיאז .לּואָש יארְב אר ןאשיא הכ הֶיַא
 יארב הכ אר לאש רתכדה לכימ רספ גנפו
 :תֿפְרו דוב הדיאז יתָלחִמ יליְִרבְְּב לאי
 אהנָא הדומנ םילסח ןאיִנעְבְג תסרַב אר ןאשיאו
 רנדישכ ראדְב דנואדכ ךוצֹהְב הוכ ןָא רד אר
 רד ןאשיאו דנדאתפא םַה אב רֿפנ תפָה ןיאו

 התשכ ג ןדיורְר לווַא רד דאצַה םאיא יאֵדַתְבֲא
 ארנא התפר יסאלפ הָיַא רתכד הַפצְרו :דנבש
 א ןאראב את רד יאדַתְבָא וַא רוכ אב
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 אצש אכ לאומש םווד באתכ
 יהרכצ רַב רש הדינאראב ןאש יארְב ןאמסָא

 ור רד אוה ןאגדנרפ הכ תשאדגנו דינארֶתְסג

 : דניִאיִב ןאשיא רב בש רד ארהַצ םיאהְב אי

 אי ָהָעְתַמ היא .ךתכד הָפָצְר הֶגנָא וא אר דודו

 בי התפר דוד ספ :דנדאד רַבַכ דוב הררַכ לואש

 ןתְנּי שרספ יאה ןאוכתסאו לּואָש יאה ןאוכתסא
 ןאשיא הכ תַפְרְג דָעְלַג שיִבָי להַא א אר
 הדידוד ןאש תיִב םאע ץראש וַא אר אהננָא

 דנדוב התכיוא אר אהנָא םיִתשְלּפ הכיאנ דנדוב

 התשכ עְַלִג רד אר לּואש םיִתְׁשְפ הכיר רד
 יי יאה ןאוכתסאו לּואָש יאה ןאוכתסאו : דנדוב
 יאה ןאוכתסאו דוא אָגְנָא וַא אר ןֶתָנוי שרספ

 :דנדרכ עמג זינ דנדוב ראד רַב הכ אר ינאנָא

 יי עֶלַצ רד אר ןֶתָני שרפפו לּואש יאה ןאובתסאו

 ןפל * שיק שררפ רבק רד ןיפטב הפ ה
 דוב הדומרפ רמַא האשראפ | הָנרַהְו  דנדרכ

 תַבאְנֲא ןימז תַהְגְב אדכ ןאוַא דעו דנדרוַא אָנְב

 : דומרפ

 וט אב דֹוָדו דנַדרַכ גנָג לֶאָכְׂשִי אב םיִּתְׁשְלַפ זאבו

 הלָתאקמ םיִּתָשְלִּפ אב הדַמָא .דורפ ׁשנאגרנב
 ₪ הכ בנְב .יִבָשיו : רש הדנאמאו דִוָדְו דנַדֹומְנ
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 לאקְתַמ רציפ וא הָינ ןו דוב הפְר ראלוא זַא
 ךצק תשאד רַמַכ רב ןנ יריִשָמָשו דוב גנֶרְב

 ארוא היורַצ ןְּב יִשיִבִא אֹמַא :דומנ דִוָר ןתשכ

 האגנָא * תשלו דז אר םיִתְׁשלַפ ןַא הדרכ רַדַמ
 רניד ראב דנתפג יִוָב הדרוכ םסק דִוָד ןאסכ

 נארג אדאבמ דַמֲא יהאוכנ גְנְנְב אמ הארמה

 : ינאדרג שומאכ אר לֵאָרְׂשי
 עקאו בֹוג רד םיִּתְשְלִּפ אב יִגְנָנ זינ ןאזא דעַב

 זינ וא הכ הָרֹפִצ יתָשחה יִבְּבִס ןֶא רד הכ רש

 :תשכ דוב הָפְר ךאלוא זַא
 ןנָהְלָאו רש עקאו בוג רד םיִּתְשְלַּפ אב גנְנ זאבו

 אר .יִתְגַה תֶילִנ יִמְמַלַה תיִב .םינְרא וא ירש
 - ןאגָהאלוג ָךרֹנ לֵתַמ שא הנ וג הכ תשכ
 : דוב

 ידרַמ אָגנָא רד הכ רש עקאו תנ רַד יגְננ רגידו

 שש ךי רַה וא יאפו תסַד הכ הוב דק דנלב
 ראהו תסיב אהנַא ַהֵלֹמִגנ הכ תשאד תשגנַא

 :דוב הדש הדיאז הָפָר יארְב זינ ואו דשאב

 ראב יעְמְׁשּב תני ךֶרוֲא גנב אר לארי וג
 הָפְר יארְב רֿפנ ראהָנ ןיא : תשכ ארוא רוֶר

392 



 גצש בכ ,אכ לאומש םווד באתכ
 תֹסַדְבֹו דוָר ַתסַדְבֹו דנדוב הרש הדיאז תַּג רַד
 : דנדאתפא שנאגדנב

 הב בא ר

 א ַתֹפַד וַא ארוא דנואדכ הכ יור רד ךָרו

 דאד יאהְר לּואָש תפר או שנאנמשד עימג
 אְׂשְנֲא דנואדכ יארב אר רודס ןיא תאמלכ
 ב ' תפגו : דומנ

 : תסָא ןמ הָדְננאהְְו ןמ ַהְֵלְק ןמ הרכצ רנואדכ
 ' דומָנ םהאוכ לכות וא רב הכ ןמ ַהֵרֹכצ יאדכ

 ' ןמ .ואגְלמו דנלב גרב םֶתאַגְנ ךאשו ןמ רפס
 יהאוכ .םלט וא אֹרַמ ןמ הָדִנַהְר תאָנְנ יא

 | : רינאהר
 ד םָהאוכ תפָא דמַה לכ ַראואזְמ הכ אר רנואדב

 ' דנאוב

 : תפאי םַהאֹכ יצאלַֿכ דוכ ןאנמשר א ספ
 ה *הדומנ הטאחַא ארמ תֹומ יאה גןמ הכ אריז

 :רוב .חדינאפרַת ארמ ןאיִצע יאה ליסו
 ו ! דנרומְנ הטאחַא אמ רוג יאה ןפכ
 : דנָתפאי רַד ארַמ תֹומ יאה םאד

Le 

 חספ םתפה זורו וניזאה הרטפה
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 בכ לאומש םווד באתב רצש
 * םדנאוכ אר דנואדכ דוכ גְנַת רד ו

 ' םדומְנ אעד שיוכ יארכ ָךזנו

 ' רינש רוכ לָכָיַה זַא ארמ ןאוָא ואו
 : ריסר יו שונָב ןמ ַהֵתאוֲתְסאו

 ' דיררג שעַתְרמו לולזֲמ ןימז האגנָא ח
 ' דנריזרלב ןאמסָא ואה סאסַאו
 : דנַרידרג ךרחתמ וא םשכ ְתַרַח ואו
 רש רעאצתמ רוה יו טיב אפ

 ' דַמָא רד ןאזוס ַשֶתֶא וא ןאהד וַאו

 : דידרג התכורֿפַא ןָאזַא אה רנכאו

 ' דומרפ .לוזנ הדרכ םַכ אראה ןאמסָא ואו י

 : דוב שיאה יאפ ריז טילג יכיראתו
 ' דומנ זאֹורַפ הרש ראוס ןיבורכ רַב אי

 : דידרַנ ןאיאמנ ראב יאה לאב רנו
 ' תכאס אה ןאביאס דוכ ארטַאָב אר תַמְלִט כי

 : אר ךאלֿפַא םכארהמ יאה רבַאְו אהבָא ָעאמָתנָאו

 : דידרג התכורפא שָתֶא יאה רַגְבַא

 ' דומנ דער ןאמְסֶא וא דנואדכ די

 ; רינאדרג עומסמ אר שו ןאוָא יִלָעַא תַרצַהו
 ' תכאס הדנכארפ אר ןאשיא הדאתסָרֿפ אה רית וט
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 הצש בכ לאומש םווד באתכ

 : דינאדרג המיסארס אר ןאשיא הדינאהנ אר קרבו

 זמ ' רש רַהאֹמ אירד יאה קמע ספ
 * דידרנ כמ ןוכסמ עבר יאה סאסא
 :יו יניב ראב הכפנ או דנואדכ ךיבות זַא

 זי ' תַפָרְג ארַמ הדאתסרפ ןַײלַע .יִלְעַא וא
 : דישָכ ןוריב ארַמ ראיסָּב יאה בָא וַאו

 חי ' דאד יאהר םֵרְוָא רוז ןאנמשד וַא ארמ

 : דנדוב רַת יוק ןמ וַא הכנוג םִנאֹצגְבמ או

 טי התפאי רד ארַמ ןאשיא ןמ תואקש תר רד

 ' דנדוב

 : רוב ןמ האג .הָיבְת דננאדכ ןכיל
 ב ' דֶרְוָא ןוריב עיסו ןאכמְב ארמ

 : תשארימ תַבֹנַר ןַמְב הכנוָג דאד יצאלכ ארמו

 אכ דַהאֹוכ אזג םתלארע בסַחְב ארמ דנואדכ םפ

 ' ראד

 רהאוכ תאפאכמ ארמ םַתסַד יג"כאפ  ָבֶסַחְבּו

 : רינאסר

 בכ | * םֶדומְנ טָּפָח אר דנואדכ יאה קירט הכ אריז

 : םריוְרנ ןאיצע שיוכ יאדכ זַאו

 כ * תסַא ןמ ָךַּפנ מ רַב וא םאכחַא ָעימָנ הכנוג
 5 : םדיורונ ףארָהְנָא וא ןַײארֿפ זַאו
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 בכ לאומש םווד באתכ וצש

 ' םרש למאכ וא רוחבו דנ
 : םתשאד זאב אר ןתשיוכ ןדיזרו ןאיצע וַאו

 אזג .םתְלאדע בסַהְב ארמ דנואדכ ןירב .אנְב הכ
 * ראד

 : םתשאד ױ רפנ רד הכ יתקאדַצ בַסַח רבו
 ' דומָנ יהאוכ םיחר אר ןתשיופ םיחכ ץכש אב וג

 יהאוכ .ראתפר תיילמאכ אב למאכ ךרמ אבו
 : דרכ

 * דומָנ יהאוכ לַמַע תראהַמְב רָהאֹמ ץכש אב מ
 : דרכ יהאוכ תפלאכמ ןאקלבגכ אבו

 'דאד יהאוֿכ תאָנְנ אר ה םוקו חב
 | ןאשיא את תֹסַא ןארָבַבְתִמ רַב ות ןאמשֶנ אמא

 | : ינאדרג תספ אר
 ' יתפה ןמ ךונ דנואדכ יִא ות הכ אריז טב

 דהאופ לַדַבמ אנׁשרְב ארמ יִכיִראת דננאדכו
 : תכאפ

 תפאת ירָבשל רַב ות תֹנאעַתְסֲאְב הכ אריזל

 ' םַרְרָא
 ; םדומנ זיכו תג אה ראצַה רב דוכ יארכ ָךַדַמְבו

 ' תסָא למאכ יו קירט ארכ אמַאו אל
 ' אפצמ דנוארכ םאלכו
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 זצש בכ לאומש םווד באתכ

 : רשאבימ רַפַכ שנאלֶבְוְתמ עימָג יארְב ואו
 בל ' הָוהְי זַא רִיֹג אדכ תסיכ אריז

 : אמ יאדכ זַא ריִג יהָרכִצ תסיכו

 גל ' תפָא ןמ ךאותסא הָעְלַק אב

 : דזאסימ למאב אֹרַמ קירטו
 יל = * דנאדרנימ לאזנ יאפ לֶּתָמ אר םיאה יאפו

 : דָראדימ אפ רַב םָדנלב יאה ןאכמ רב אמו
 הל ' דַהְריִמ .םילעת גְנְנַב ארמ יאה תַד

 : םשכימ אר ןיִנְנְרְב ןאמכ דוכ יוזאבבו

 ול ' דאד יהאוכ ןמב אר דוכ תאגנ ָךפסו

 : תכאס דהאוכ גרוב ארַמ ות ףטלו
 ול ' ידאד תַעָסֹו ןמ ָךיז רד ארַמ יאה םדק

 : דיזולנ םיאה יאפ את

 חל אר ןאשיא הדומְנ בקאעֶת אר דוכ ןאנמשד

 ' תכאס םַהאֹוכ ךאלה

 : תשג םהאוכנ רב דנושנ דובאנ אתו

 טל את תכאס םהאוכ דְרוכ הדרַכ בארכ אר ןאשיא

 | י-רנזיבנ רב ריב

 : דאתפא דנהאוכ םיאה יאפ ךיזו

 מ *  תסַב יהאוכ תֹוקְב נג יאֹרְב ארַמ מכ אריז
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 בכ לאומש םווד באתכ הצש
 ןמ יז רד רניכרב ןמ ָרַצְב הכ אר ינאנָאו

 | : תכאס יהאוכ םכ

 * דרכ יהאוכ םֶזַהְנמ ןמ שיפ אר םנאנמשדו אמ

 : םזאס עֶתְנמ אר דוכ ןאמצכ את

 ' תפינ יהָדננאהְר אֹמַא דנרוַאימ רַב דאירֿפ במ

 דַהאוכנ תַבאָגַא אר ןאשיא ןכיל דננאדכ וסבו
 : ררכ

 . םנכימ םרנ ןימז ךאבג לתָמ אר ןאשיא ספ גמ

 : םזאפימ לאמיאפ הדיבוכ אהָנכ לג לתַמו

 ' דינאהְר יהאוכ ןמ םוק תאמַצאכמ וַא ארַמ ותו דמ

 ' דרַכ יהאוכ טְפַה אה תמא יראדרַפ יארְב ארמו

 יגָרנַב ארמ םדוב התכאנַשנ הכ אר ימוקו

 : דומנ דנהאוכ

 ' דרכ דנהאוכ ללדת ןמ ָךזנ ןאבירג המ

 : דומְנ דנַהאֹוכ תעאטָא ארַמ ןַמ ןרינש ךרגמבו

 * דיררג דנַהאוכ הדרמזפ ןאבירנ ומ

 ןוריב סרת אב דוכ יפכמ יאה ןאכמ ואו

 :דַמֲא דנהאוכ

 * ךראבתמ ןמ ָהְרְכצו תסַא הדנז דנוארכ זמ

 :דאב לאעתמ ןמ תאַגְנ ַהֵרכַצ יאדבו
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 טצש < גכ , בכ לאומש םווד באתכ
 חמ ' ישָכיִמ םאקַתְנָא ןמ יארְב הכ יאדכ יִא

 : יזאסימ תספ ןמ ְךיז אראה םוקו

 טמ ' ירוָאימ ןוריב םנאנמשד תסד וַא ארמו

 ' ינאדרנימ דנלב ארמ םנאגרננכ תמואקמ רבו

 : דאד יהאוֿכ יצאלָכ םלאט ָךרַמ וא ארַמ ות
 נ אה תַמא ןאיִמ רד ארת דנואדכ יא ןירַב אנְב

 : ' תפג םהאוכ רמח

 : דומְנ םַהאֹוכ םנַרַת ות ָםאנבו

 אמ * דָיאמְנימ דוכ האשדאפ יארְב ימיטע ָתאַננ

 ' דרגָאימ דידפ אר תמחר שיוכ ַחָישָמ יארבו

 : ראבא לא דַַא את ו תידװ דור תב

 ככ. באב

 א ' דוד רֶכָא ןאנכמ תפָא ןיאו

 יש מדד מ
 ' דיררג זאתממ דנלב םאקמ רב הכ ידרמ יו

 * בּוקַעי יאדכ חִיׁשַמ

 : לֵאָרְׂשִי ןיריש נמו
 ב ' רש םֶלָבִּתִמ ןמ ַהליסוְב רנוארכ חור

 : דידרנ .יראָג םִנאבָז רַב וא אלו
399 



 -ת

 ג

14 

| 

 גכ לאומש םווד באתכ

 ' רש םֶלַבְתמ לֵאָרְׂשִי יארכ

 ' תפג אמ לאָרְׂשִי רצו
 ' רשאב לדאע רנכ ינארמכה ןאמדרמ רַב הכנָא
 : ריאמנ תנטלס יפרַת ארכ אבו
 : חבצ יִאנָשְר לֶּתִמ דוב דַהאכ ואו
 ' ראמנ עולט באתֿפָא הכ יתקו
 ' רבָא יב חבצ ינעי
 ' רוורימ ןימז זַא ובס ףלַע הב ימאגנַה
 : ןאראב זַא דעב יגדנשכרר בֶבסְב

 ' תסינ ןינֶנ אדכ אב ןמ ָהנאכ "אניק

 ' תפָא התסב ןמ אב ינאדואג ךהע ןכיל

 ' תסַא םַכחַתסמֹו התסארַא זיִג המה רד הב

 ' תסַא ןיא ןמ ַתְרַפַמ יִמאֹמְתו תאַגְנ מאמת
 : רַהְר ימְנ ןמנ ארנָא דנָנרַה
 הכ ךנאה ראב לָתְמ לעלְב ןאדרַמ עמ ןכל ו

 * דושימ התכאדנַא רוד

 : תפְרִג ןאותנ תפַדְב אר אהנָא הכנוָג

 ' דיאמנ סמל אר ןאשיא הכ יסכו
 ' דוש חלסמ הנ ינו ןַהָא אב דיאבימ
 דנַהאוכ התכוס שָתֶא אב דוכ ןַכְסִמ רד ןאשיאו

 | ו : רש
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 את גכ לאומש םווד באתכ

 ח תסַא ןיא תשאד דוד הכ ינאעאנש יאה םאנו

 דוב םיִשיִלָש ךאדרס הכ :ֹנמְכְחַּת תֶבָשַּב בָשי
 דצ תשה רב הכ דשאב יִנצַעָ ונידע ןאמה הכ

 תקו ךַי רד אר ןאשיאו דְרֹוָא תכאת רֿפנ

 : תשכ
 ןאזא יכי יִחֹחַא ןַּב ודוד ןְּב רֲֵעְלָא וא זַא דעבו
 הכ ימאננה דנדוב דִוָד אב הכ עאגש ךרמ הס

 הרש עֶמְג גְנִג יארְב אָנָא רַד הכ אר םיּתְׁשְלַפ

 :דנריבלט הלְתאקמְב דנדוב התפר לֵאָרׁשִי ןאררמו

 את דרכ גנְנ םיִתָשְלִּפ אב התסאכרב וא אמא
 דנואדכו דיפ ריִׁשֹמַׁשְב שתסדו רש התסכ שָתסד

 וא בקע רד םוקו דאד יגרזב ךפט זורנָא רד

 : דנְתשנרב ןַררַכ תראג יארְב טקפ

 םיִּתָשְלַּפ דוב יִרְרַה אָגָאְדְב הָמַש וא זַא דעבו

 ינימז הָעטַק הכיאנ רד דנררוָא םַהאֹרֿפ ירנשל

 רארֿפ םיִתְשְלִּפ ךוצח זַא םוקו דוב םדַע זַא לפ

4 

 א -

 בי ןימז העטק ןַא ןאימ רד וא האגנָא : דנדרכימ

 תסכש אר םיִּתְשְלְּפ התשאד האגנ ארנָאו דאתסיא

 זא רֿפנ הסו : דאד ימיטע ךפט דנואדכו דאד

 תקו רד דוד ךמ הרש דורפ ראדרס יס ןָא
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 גכ לאומש םווד באתכ בת
 םיִּתָשְלּפ : רכשלו דנַדַמָא םֶלְרֲע הֵראֹמְב ראצח

 רד דודו : דנדוב הד ודרא םיִאַפְר ידאו רד די
 םיְִשְַפ לֹוארקו דוב שיוב ראלמ- רד תקונָא

 שאכ תֿפג הדומנ שָחאוכ רִוָו :סֶחל תיִב רַד וט
 םֶחָל תיִב הֶזאורד ְךונ הכ יהאָג וַא אֹרַמ סב

 עאנש ךרַמ הס ןָא ספ + דנאשונב בָא תסַא וט
 ארבָא .התפאכש ןאימ וַא אר םיִּתְשְלִּפ ךכָשל
 הדישכ תסַא םֶחְל תיִב ָהואֹורַד ְךוַנ הכ יהאָג זַא
 אֹמַא דנדרוא דוד ְךַמ ארנָאו רנתשאר רַב
 דנואדכ ַתַהְנב ארנָאו רשונב ארנָא הנ תסאוכנ

 ןיא הכ ןמ וַא אשאח דנוארכ יִא תפגו : תכיר זי

 הכ תפינ ןאפכ ןַא ןוכ ןיא רגמ םֵנכְב אר ראכ

 תסאוכנ תַהְג ןיא וַא דנַתֿפַר דוכ ןאָנ ָךַמֹכְב

 ןיא דנֵדרַכ דרַמ הס ןיא הכ יראכ ' רֵׁשֹונְב הכ

 : תסַא
 רֿפנ הס ָךאדרַפ הירצְַּב בָאוי ךדארְב יִשיִבַאְו חי

 הראר תַכְרַה רֿפנ רציפ רב אר דוכ הזינו דוב

 םסָא רֿפנ הס ןַא ןאימ רדו תשכ אר ןאשיא
 דובנ רַת םרכמ רֿפ) הס ןָא זַא איִא + תפאי ש

 לווא רֿפנ הַכְב ןכיל רש ןאשיא ךאדרפ ספ
 : דיסרנ
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 גת גכ לאומש םווד באתב
 כ הכ .יִלָאְצְבִק עאגש ידרמ ךספ עֶדהדּב והינו
 יִבֲאֹמ לֵאָרַא רכפ וד דוב הדרַכ םיטַע יאה ראכ
 יריש הרש דורפ יהֵרֿפחְב ףרב ור רדו תשכ אר

 אכ תשכ אר יֵרְצָמ םאדנַא שוכ ךרמו : תשכֶב אר

 רזנ אֹמַא תשאר יהָזיִנ דוכ תסד רד ירצֶמ ןָאו

 יִרָצְמ תפד וא אר הזינו תפר יתסד בוָנ אב ו
 ככ ב :ּוהָיְנָב :תשכ שדכ ַהזינ אב ארו דובר

 הס ןָא ןאימ רו דרכ אראה ראכ ןיא עֶדִיהְי

 גכ רַת םרָכמ רֿפנ יס ןאזַאו :תֿפאי םסָא עאנש ררמ

 ארוא דֶוָדּו דיפרנ לא רֿפנ הס ןָאְב ןכיל רש

 : תשאמג דוכ תשמ להַא רַב

 דנ דוב רַפָנ יס ןאַא יכ בָאװ ךרארב לאהַשעו

 הכ ידרחה הָמַשו + יִמָתְל תיִב יֵדֹד ןָּב נָתְלֶא

 וג שקַעְרְּב אָריֵע יִטְלְפה ץֶלָחּו : יררחה אקֶלֶאְו
 חכ וכ ןומְלצו +:יִתָשָחַה יִנְבְמו יֹתַנעֶה רֶזעיִבַא : יעקְּתַה

 טכ יָתֿפמִנַה הָנעֶבְְּב בלחו :יִתֿפמִנַר יֵרֲהמו יִחֹחַאָה
 ל ִהָנְּו :ןיִמֵנְּב .יִנָב ָהֵעְבִג וַא יִבְדְְּב יא
 אל ןֹובְלעִבַאו : שעְנ יאה ידאו וַא יהו ינֹותָעְרֿפ

 כל או ינכְלאשַה אָבִיא + יִמָחְרבַה תמו יִתָבְרעֶה
 3 רָב אַ יִראָרח המת תני ןשי יב
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 דכ ,גכ לאומש םווד באתכ דת
 םַעיִלָאו יתָכעמַהךּכ .יִבְסַחַאְרִּב טֶלָפיִלֶאְו = + יִרְרֶא ל

 : יל לפתיחַאְ
 זא ןְתנְַּכ לָאגו :יִבְרֲא ירעפו ילַמְרכ ירח הל

 הכ יִתֹרֲאְב ירה ינוע קלע + יד ינו הבצק
 אָריִעו : דנדוב הָּירְצְדַּב בָא ןאראד חאלס חל
 אהניא עימג הכ יִּתַח הירואו + יִרְתָי ברנו יֵרְתי של

 : דנדוב רפנ תפהו יס

 הכאה

 התכורפַא לֵאָרְׂשִי רב רגיד ראב דננאדכ םשַכו א

 הדינאזיגנא רַב ןאשיא רב אר ךִוָד ספ רש

 האשַראפו :ראמשַב אר הָדוהו לארשיו ורב תפג ב
 תפג דוב שהארמַה הכ באי דוב רכשל ראדרסב
 את ד וא לֵאָרְׂשִי טאבסא מאמת רד ןָאלַא
 .את ראמשב אר םוק הדרכ ׁשֶררַנ ַבָש רָאּב
 תפג האשְדאפב בָאּויו : םנאדְב אר םוק ךדע

 רשאב הָנֹרַה אר םוק ָךַרַע ות יאדכ הָוהְי לאח
 האשְדאפ םיאקָא ןאמשנו דנכ הדאי] ןאדנָג רצ

 שהאוכ האשדאפ םִיאְקֶא אנ ןכיל דָניִבְב ארניא
 רב האשראפ םאלכ אמא :דכאד למע ןיא ד

 ןאראדרפו בָאװ דַמָא בלאג רַכָשָל ןאראדרַסו בָא
404 

1s 



 הת דכ לאומש םווד באתכ
 םוק ןְרמש ארְב האשדאפ ךוצח זַא רַכְׁשל
 ה הדרכ רובע ןֶדְרי וַאו + דנַתֹֿפַר .ןוריב לֶאְרְשי
 טסו רד הכ ירהש תסאר ףרַמְב רַעֹורע 2

 : דנָרז ודלא תסַא רע לבאקמ רַר דָג ידאו
 ו ןעי ו דנַדמָא יִשְרֶח םיִּתְחַּת ןימז רַעְלַג הבו
 ז רוצ ַהֲעְלקְבו :דנרו רוד  ןודיצ וסב הדיסר
 בונגבו דנַדַמַא ןאינעְנְכו ןאיִויַח יאה רהש ימאמתו

 ח ימאמת רד ןוִג : דנתשרג עַבָש רֶאְּב את הָדּוהְ

 האמ הנ יאצקנא וַא רעב דנדוב התשג ןימז

 ט דדע בָאוװ :דֹנַדרַכ תַעְנאֹרמ םֶלָשוריִב זור תפיבו

 א דאד האשדאפב אר םֶוק ןאגרש הררמש

 ןז .רישמש יגְנג ָךרַמ ראוה רצ .תשה לֶאְרְשי
 י דִוָרו = + דנדוב דרַמ ראזַה רצנאפ הָרּוהְי זַאװ

 לַד רד דוב הדרמָש אר .םוק הכנָא וַא דעב

 רד תפג דננאדכב רִוָד םַפ תשנ ןאמישפ דוכ

 לאח םדיזרו ימיטע האנג םדרכ הכ יראכ ןיא

 אמרפ ןפַע אר דוכ ָהָדִנַּב האנג דנואדכ יא

 : םֶדומְנ ראתֿפר הנאקמחַא ראיכְב הכ אריז

 אי נב דנוארכ םאלַכ תפאכרַב ךוָד ןוִג ןאדאדמאבו
 כי ןרֶב : תפג הדש לזאנ דוב דור יִאָר הכ איִבְנַה
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 דכ לאומש םווד באתכ

 ות שיפ זיג הס דיוגימ ןינג דנוארכ וגב אר ךִוָד

 ראיִתְכָא דוכ יארְב אר אהנָא זַא יכי ספ םראדגימ

 רוד רז דג ספ : םֵרוָא לַמֲעְב תַיארְב את ןכ
 לאפ תפה איִא תֿפנװ תכאס רֶבַכמ ארוא הדַמָא
 האמ הפ אי דש ץֶראע ות רַב תנימז רד טחק

 ארת ןאשיאו יאֹמְנ רארֿפ דוכ ןאנמשר ךוצה זַא

 עקאו ות ןימז רד ור הס אבו אי דננכ בקאעֶת

 ַךונ הכ ןיבב הדומנ .ץינשת ןָאלַא ספ רוש

 תֿפנ דג הב דוד :םַרָבְב באוג הָנ דוכ ָהֶדנַתסַרֿפ

 = דנואדכ ַתַדְב הכניא אֹנַמְת םַתסַה יגנַת ַתַרַׁש רד

 תסַא  םיטע וא יאה תמְחַר הכ ארו םַתֿפִב

 לֵאָרְׂשִי רַב אבו דנואדכ ספ : םַתפיִנ ןאסנַא תסדְב

 דאתֿפַהו דאתסְרפ ןַײעמ תקנו את חבצ ןָא וַא

 : רנדרמ עַבָש רַאְב את ןֶּר זַא םֹוק זַא רֿפנ ראוָה

 דרכ זארד םלָשּורי רב אר רוכ תסד התשלפ ןו

 אלב ןָא וַא  דנוארכ דואפ ךאלַה ארנָא את
 - תבאסימ ךאלַה אר םֹוק הכ יהֲתַשרֿפָבו רש ןאמישפ

 ראד זאב אר דוכ תפר לאח תסַא יֿפאכ תפג

 יפוביה הָנְרַא האגנמרכ ְךונ דנוארכ הָתְׁשְרֿפו

 0 : דוב
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 ות דכ לאומש םווד באתכ

 זי תכאסימ ךאלה אר םוק הכ אר יהָתְׁשַרֿפ דוד ןוגו
 האנג ןַמ ךניא תפג הדרכ ץירע דנואדכְב דיר

 ןיא אֹמַא םַא הדיזרו ןאיצע ןמו םא הדרכ

 ות תסֶד הכניא אֹנַמְת דנַא הדרָכ הנ ןאדנפסוג

 : רשאב םֶררַּפ ןאדנאכ רבו ןמ .רב

 יחַבִדַמְו ורב תפג הדמָא דוד ךזנ רג תרנָא רדו

 רַב דנואדכ יארְב יִסּוביַה הנורא האג ןמרב רב

 טי הבנאנָג דָּג םאלכ קפאומ דָוְר ספ : ןכ אפ
 כ רַטנ הָנֹורֲא ןוו + תפר דוב הדומרפ רמַא דנואדכ

 ךזנ הכ דיד אר שנאגדנבו האשְראפ התכארנַא

 האשדאפ ָךוצהְב הדַמֲא ןוריב הָנֹורַא דניָאיִמ ו

 :דומנ םימָעַה הדאתפא ןימזְב דוכ יֹורְב

 אכ ָהָדֹנַב ךונ ארָנ האשדאפ םִיאקָא תפג הנֹרֲא
 אר האג ןמרכ את תפג דִוָד תסַא הדַמֲא דוכ

 םִיאמנ אנְב דנוארכ יאֹרְב יחַבְדַמו םֶרָכְב ות א

 נכ דוָדְב הָנֹורֲאו : דש עפר םוק דא אבו את

 רד הכ אר הָננֶא האשְךאפ םיאקַא דר ץרע

 ךניאו דַנכ ינאברק חתפרג  דָיָא דנַסּפ שדטנ

 באבסַאו אהְמוְנו ינתכוס ינאברכ תַהָנְּב ןאואג

 האשדאפ יא אר הֹמַה ןיא םזיה תַהנְב ןאואג

 תפג האשראפב הַנֹורַאו דהדימ האשדאפב הָנֹורֲא
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 דכ לאומש םווד באתכ חת
 האשראפ אמַא : יאמרֿפ לובק ארת תואדכ הָוהְי גב

 ות זַא תַמיִקְּב התבלַא הכלב יִנ תפג הָנּורַא הב

 ינאברכ דוכ יאדכ הּוהְי יארְבו תֿפְרְג םַהאֹוכ

 דוד ספ דינארַדג םהאוכנ תַמיַק יב ינתנוס יאה

 הרקנ לאקתמ האננפ הב אר ןאואגו האג ןמרכ
 קב אהב יהברמ אא רד רווי : דירכ דב

 ַחיאבדו ינתכוס יאה ינאברק הדומנ אנב

 תַהְנְב דנואדכ ספ דינארדג יתמאלס

 וַא אבו דומרֿפ תַּבאָנֲא ןימז

 : רש עפר לֵאֵרׂשִ
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 ןאהאשראפ לווא באתכ

 א באב

 א דנְנַה הרש הררוכלאסו ריפ האשךאפ דוְדְ
 : רשימָנ םרג ןכל  דנדינאשופימ םאבָלְב ארוא
 ב האשראפ אמ יאקָא תַהְנְב דנתפנ אריו שנאמדאֿבו
 האשךאפ  ךוצהֶב את  דנָבלַטֶּב ןאוג יהרכאב
 ות ׁשֹונַא רד דָיאמְנ יראתפרפ ארואו דַתְיִאְב
 :רֵשְב םרנ האשְךאפ אמ יאְקַא את דַנאוכְב
 ג רַטְנַמ וכינ ירתכד לֵאְרְׂשִי דודה יִמאֹמְה רד ספ
 ךונ ארוא התפאי אר הימנוש .ׁשיִבַאו דנריבלט
 ד וכינ ראיסְב רַתָכֹד ןַאו : דנדרוא האשדאפ

 ארוא הדומְנ יראתסרפ אר האשדאפו דוב רטנמ

 : תֶכאנָשַנ ארוא האשדאפ אֹמַא דרכימ תַמְדָכ

 ה רַב אר  ןתשיוכ | תיִּגִח רספ הֶיְיהַא האננַא

 יארבו דֹומָנ םַהאֹֿכ תנטלכ ןמ תפג התשארֿפַא
 שיפ הכ אר רֿפנ האננַפו ןאראוו אהבארע רוכ

 'א היִא הָרָׂש ייח הרטפה
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 א ןאהאשדאפ לווא באתכ
 רד ארוא שרדפו : תכאס איַהֹמ דנורְב יו יורו

 דוב התפגנו הדינאָגנרנ שרמע םאיַא יִמאמת

 שוב .ראסְב זינ ואו .ינכימ ןאנג ןינָנ אנ הב:
 ּולָשְבַא וַא דעב ארוא שֶרֶדאמו דוב םאדנַא
 ןהאכ ָךֶתַיבִאו הַָּירְצְדַּב באי אבו + דוב הדיאז ו

 : דנדומנ ךמכ אר הָיְנּודַא ןאשיאו ררכ תַרְושַמ

 איִבְנַה ןָּתְנְו עָרְיוהְיְִּב ּוהָיְנְבו ןַהאכ קודַצ אֹמַאו ח

 אב .דנדוב רִוָד ןאזא הכ ינאעאנשו יִעְרְו יִעָמְשו

 ןאואגו ןאדנפסוג הִינּורַאו + דנַתפַרַנ  הָיְנּודַא ט

 ןיע ָּבְנאַגַב הכ  תֶלְחז גנס ָךזנ אה יראורפו
 ןארספ שנארדארֶב יִמאֹמְתו דומָנ חֶּבַר תסַא לנה
 ןאמדאב הכ הָרּוהְי ןאדרמ עימג אב אר האשָדאפ

 איב ןְּתַנ אמא :דומנ תועד דנדוב האשראפ י
 תועד אר .המלַש דוֿכ ָךֵראֹרְבו .ןאעאנשו והינו

 ץרע המלש .ךֶראמ עבשתב הב ןֶּתֶו + דרכנ א

 תיִנַה רכפ הָיְרֲא הכ ירינשנ איִא תֿפנ הררכ
 ספ : דנאדימנ רוָד אמ יאקָאו דנכימ תַנָמְלִס :י

 ןאגו דוכ ןאג את םַהְד תַרְשִמ ארת איב לאח
 האשַראפ ָךְוד דנו ןרב :ינאהַרְב אר המלש תרספ ג

 האשַראפ םיאקָא יא הכ וגב ארו הרש ל5אד
 הכ יתֿפגנ הדרוכ םפק דוכ ןינכ יארְב ות איִא
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 אית א  ןאהאשדאפ לווא .באתכ
 רַהאוכ האשָראּפ ןמ זַא רעב המלָש ות ךספ
 אֹרְנ סָּפ תפָשְנ דהאוכ ןמ יִסְרכ רַב ואָו רש

 .די הכ יתקו ךניא : תסַא הרש האְשָראפ הִינּודַא

 ןָמ יוג ןֿככ חאְשַראפ אב אְנֲא רַד זונה ות

 תָבאּת ארת ַםאלַכְו דַמֲא םַהאוכ ות וַא רעַב זינ
 וט קאטאב האְׂשָראֿפ ָךונ עַבְׁשִתַב ספ :ררַכ םַהאֹוכ

 גְׁשיִבַאו דוב ריפ ראיסב האשְראפו רַמַא רד

 וט עַבָשְתַבו :דֹומָנמ תַמדְכ אר האשְראפ הָימְנש

 < האשְראפו דומָנ םיטַעְת אר האשְראפ הרש םַכ

 זי יא תֿפג אֹרְו וא :תסַא הרש הָנ ארת תפג

 שיוכ יאדכ הָוהְיְב .דוכ ץינָכ יארְב ות םִיאקַא

 ןמ וא רעב .המלש ות ָךָּפ הכ ידרוכ םסק

 דהאוכ מ יפְרכ רַב ואָו רש רַהאֹוכ האְשָדאֿפ

 ה הרש האְשדאפ הָיְנודַא ךניא לאחו +: תסשנ

 טי ןאואגו :דֵראֹרַנ עאלַמָא האְשָדאֿפ םִיאקָאו תַא

 המה הררכ הָבָה ראיסְב ןאדנפסונו אהיראורפו

 ךאררַס באו ןקאכ רֵתיְבַא האשְדאפ ןארַסְפ

 המלש תֶא הדנב אמַא הדרַכ תֵעַד אר רכְׁשל
 כ םָיאקַא יא אֹמַאו : תפָא הדומננ תַעַד אר

 תסַא ות וסְב לֵאָרׂשִי יִמאֹמְת ןאמשג האשדאפ
 םיאקָא וַא דעַב הכ יִהְד רָבַב אר ןאשיא את
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 א  ןאהאשדאפ לווא באתכ בית
 :תַֹׁשִנ רהאוכ יו יסרכ רַב הכ תסיכ האְשַראפ

 םיאקָא הכ ימאגנה רש דַהאֹוכ עקאו  אלֶאּו אכ

 םֵרַפֹפו ןמ הכ דֵבאֹוכְב שיוכ ןארַרפ אב האשדאפ

 וונה וא ןוָג ךניאו : דוב םיהאוכ רַצְקמ המלָש בכ

 לֿכאד זינ איִבָנ ןּתַנ תפגימ ןככ האשְראפ אב
 הכ דנתפג הדאד רבכ אר האשדאפו : דש ג

 רַד האשְדאּפ ָךֹוצהְב ואָו תסָא איבָנ ןִּתנ ךניא

 םיִטָעַת אר האשְדאפ הרש םַכ ןימזב = הדַמַא

 ות איִא האְשָראֹפ םיאקַא יִא תפג ןִּתִנו :דומנ דב

 דַהאֹוכ האְשָראפ ןמ וַא דעַב הָיְנודַא הכ יהֲתֿפנ

 הכ אריז : תסָשְנ דַהאֹוכ ןמ יִכְרכ רַב ואְו דש הכ

 אה יראורפו ןאואג הדש הנאור וא זורמָא

 ןארפפ ַהַמַהו הדומְנ חבְּד  ראיסַב ןאדנֿפסוגו

 אר ןַהאֹכ ַרֵתיְבַו רכׁשל ןאראדרסו האשדאפ
 לָבַאָב ׁשֵרוצֹהְב ןאשיא ךניאו תסַא הדרַכ תעַד
 הדנז האשראפ הָיְנודֲא דניוגימו דנלוגשמ ברשו
 ןהאכ קודו ארמ תַא הדננ .ןכיל : רָנאמְב

 תֲֹעַד אר הֹמלְׁש תַא הדננו ץֶרָיּהְיְרּב והינו
 םִיאֹקַא בֵנאָג וַא ראכ ןיא איָא : תסַא הדרכנ

 הכ ידאדנ רַבַכ תַא הדנבְב איִאֹו הדש האשְדאפ

 יסרכ רָב הכ תסיכ האשְראּפ םִיאקָא וַא רעב
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 גית א ןאהאשדאפ לווא באתכ
 חכ תֿפנ באוָג רַד האשְראפ ָךְודו : דנשְנָב יו

 ָךוצהב וא ספ דינאוכְב ןמ ָךנ אר עַבָשְתַב

 :דאתסיא האשְךאפ ָךֹוצהְבו דַמֲא רַד האשַדאֿפ

 מכ ַתאיַחְב םסק תפג הדרוכ דננפ האשדאפו

 אה יגְנַת ַםאֹמְת זַא ארמ ןאָג הכ דנואדכ

 ל יאדב הוהְיְב ות יארְב הכנאנָג + תסַא הדינאהר
 המלש ות ךכְפ הכ םַתֿפג הדרוכ םסק לֵאָרְשִ
 יאְגָב ואו רש דַהאֹוכ האשָראפ ןמ וַא רעב

 רוט ןאמַהְב תסְׁשְנ דהאוכ ןמ יִפְדכ רַב ןמ

 אל ןיממ ור עבׁשתבו + דֶרוֲא םהאוכ למַעְב ורמַא
 םיאקָא תפגו דומנ םיִמָעַת אר האשְךאפ הרש םּכ

 :דנאמְב הדנז דַבֲאְב את האשְדאפ דוד

 בל ּוהָיְנְו איבָנ ןָּתַו ןהאכ קּודצ תפג האשךאפ דודו

 ךוצחְב ןאשיא ספ דינאוכְב ןמ ךונ אר עָדיּוהְיְדב

 6 תפג ןאשיאב האשךאפו : דנרש לֿכאד האשךאפ
 דיראדרַב דוכ ָהארמַה אר שיוכ יאקַא ןאגדנב

 הדומנ ראוס ןמ רמאק רַב אר המלָש .םרספו

 דל איִבַנ ןָּתו ןהאכ קדַצו : דיִרֵבְב ןוחְּנְב ארוא

 דנַואמנ חפַמ לָארׂשִי יהאשךאפב אָנֹנֲא רד ארוא
 הדנז ְלְמַה המלָש דָיוגַב .התכאונ אר אנרֶכו
 הל וא את דא רב בקע רד אמשו : דָנאַמְב
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 ןמ יאָנְב ואו דנישִנְב ןמ יסְרכ רַב הרש לֿאד

 הכ םדומרֿפ רֹומָאַמ ארואו רש דַהאוכ האשְךאפ

 ּוהָיְנְבּו :  דשאב אושיפ הָדּוהְי רו לֵאְרְׂשִי רב
 הָוהְי ןימָא תפג האשְדאפ באג רד עֶדוהְידּב

 הכנאנָג + דָיוגְב ןינָג זינ האשְראפ םָיאְקַא יאדכ - ל

 ןיננמה תפָא הדוב האשראפ םיאקַא אב דנואדכ

 םָיאְקַא יִסרכ וַא ארי יפרכו רשאב זינ המלָש אב
 ןהאכ קּרַצו : רנאדרנ רת םיטע האשדאפ ְךוד

 ןאיִתיִלֿפו ןאיתירכו .עֶרײהְיִּב יהנו איבָנ נו
 האשדאפ דוד ךטאק רב אר המלש התפר

 ןהאכ קּודצו : דנדרוָא ןוחְּנֶב ארואו דֹנַדרַכ ראוס

 חסמ אר .המלש התֿפְרְנ המיֿכ וַא אר ןנור הקח
 דנתפג םֹוק יִמאֹמְת דנַתכאונ אר אנרכ ןוגו דרכ

 רד .םוק יִמאֹמְתו :דנאמְב הרנו ךֶלֶמַה המלש
 ָחְרפְבּו דנתכאונ יאנ .םוקו דנַדמָא רַב ו בקע

 ןאוא וַא ןימז הכ ידחְּב דנדומְנ ידאש םיטַע

 תועד יִמאֹמָתו הָיְנורַאְו : דשימ קׁשנמ ןאשיא

 תנארפ ןדרוכ וַא ןוָג דנדוב וא אב הכ ינאגרש

 אר אנרכ ןאוָא באי ןוָנו דנדינש ארניא דנתפאי

 :רהש רד באֹרטְצַא יארצ ןיא תיִג תפג דינָש

 רַתָיְבַא-ןַּב ןֶתַני ךניא תפגימ ןכס זונה וא ןוָנו במ
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 ומת א  ןאהאשדאפ לווא באתכ
 ךרמ ות הכ אריז איִב תפג הָיְנודַאו ריסר ןהאכ

 גמ ָךאוג רד ןָתַנו :ירוַאימ וכינ רבו יתפה עאנש

 האשְדאפ ְךְוָד אמ !אקָא הכ יתפְרדְב תפג הָיְנּודַא

 ימ האשךאפו :תסַא התכאפ האשְךאפ אר המלש

 ןאיִתיִרְּו עָדָהְיְִּב ּוהָנְבּו איֵָנ תנו ןהאכ קודצ
 רטאק רַב ארואו הדאתפְרֿפ וא אב אר ןאיִתיִלַפ
 המ ןָתַנו ןהאכ קודצו :דֹנַא הדרכ ראוס האשדאפ

 הדרַכ חסַמ יהאשראפב ןוחיג רד ארוא איִבַנ

 הכנאנג .דנַמָא רַב ןאנכ ידאש אְננֲא זַאו דנַא |

 הכ יארַצ תסַא ןיאו דַמָא רד בושָאְב רהש

 ומ סול תנמל יפרב = רב זנ המ :דירינׁש
 מ ַתַהְנְב האשדאפ ןאגדנב 'אציַאו : תפָא הדומנ

 דנַתֿפג הדַמָא האשדאפ ְךוָד אמ יאקַא ַתיְנְהַת

 לַׁצֿפַא ות םֶסָא א אר  המלש סא ות יאדב
 האשראפו דנאדרג םַמְעַא ות יסְרכ זַא ארוא יסרכו

 חמ ןינָג זינ האשדאפו :דומנ הדנס דוכ ךַתְסַב רַב

 הכ לארי יאדֿכ הָוהְי דאב ךראבַתמ תֿפֹנ
 ןמְב .דנישנֶב ןמ יפרכ רַב הכ אר יסַכ ורמָא

 טמ האננַא : דניבימ ארניא ןמ ןאמשְנו תסַא הדאד

 דנתסאכרַב הרש ןאסרַת הנורא ןאנאמהמ מאמת

 נ המלש זַא  הָיְנודַאו : תפר רוכ ָהאֹרְב כה
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 יאה ךאש הרש הנאורו תסאכרב הרש ןאסרת

 רגתפג הדאד רַבֿכ אר המלָשו :תַפְרְנ אר חַבְרִמ אנ
 ךאשו דפרַתימ ְךֶלֶמַה המלש זַא הינורַא ךנא הכ
 ּךְלַמַה המלָש הכ ריוגימ התֿפְרְנ אר חַבְרַמ יאה
 אר דוכ ָהְדְנַב הכ דַרוכְב םסק ןמ יארְב זורמָא

 ָךרַמ רגַא תפג המלשו :תשכ דַהאֹונ ריׁשֹמַׁשְב ג
 דַהאוכנ ןימז רַב שיאה יומ וַא יכי רשאב חלאצ
 דהאוכ : רוש תפאי וא רד ידב רגַאו ראתפא

 ומ וא ארוא את ראתסרפ ךֶלַמַה המלשו :דדמ ג
 אר  ְךְלָמַה  המלש הדמָא ואְו דנדרוָא :חַבְרַמ
 :ןרב דוכ ָהְנאֹבְב תפג המלשו דומָנ םיִטָעַת

 ב בכאב

 דוכ ךכפ רש ךידמ יָד תאו םאיא ות א
 ָהאֹרְב ןכ :תפג הדומרֿפ תַײצו אר  המלָש ב

 :שאב רילדו יוק ות ספ םורימ ןימז להַא ימאמת
 התשאד האנְנ אר דוכ יאדכ הוה יאיאצוג

 םאכחַאו רַמאוַאו ןַײארֿפו אמָנ ךולס יו .יאה קירטְב
 בותכמ הָשמ תבֹות רַד הכ יִעונְב אריו תאדאהשו
 ינכ הכ יראכ רה רד את אֹמְנ תַמָּפְחִמ תסַא

 :ישאב ראדרוכרב יאמנ הגנת הכיאג רַהְב
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 ב ןאהאשראפ לווא באתכ
 ָהְראב רַד הכ אר ימאלַב דנואדכ הכנָא אתו
 הכ דַראד רארק רב תסַא התפגו הדומרפ ןמ

 הדומנ טָּפַח אר שיוכ האר ות ןארספ רַנַא
 ןמ רוצה רַד דוכ ןאג ימאמְתְבּו לד ִמאֹמִתְ
 הכ יסַכ ות וַא הכ ןיקי דנָיאמְנ ךולס יתסארב
 : רש רַהאוכנ רוקפמ דַניׁשנְב לארי ככ רב
 דרכ ןַמָב הָיּורְצְְּב בָא הכ אר הָנֲא ות רנידו
 רכשל ְךאדרפ וד אב אר הָננֲא ינעָי ינארימ

 ןאשיאו דר ךֶהָיְדְּב אשמעו ךֶנְִּב רֵנְבַא לֶאְרשי
 ןוכ התכיר חֶלצ ןיִח רד אר גנְג ןוכו תש אר
 תשאד רוכ רמַכְב הכ ידנב רמכ רַב אר גג
 ספ : דישאפ דוב שיאה יאֿפב הכ יְלֲעַנ רַב
 ומ הכ דאבמו אֹמָנ למע דוֿכ ַתַמְכַח קפאומ
 אב אֹמַאו : דַוְר ורפ רבקב יתמאלפב וא .דיפס
 זַא ןאשיאו אמ .ןאסֶהָא יֵדֲעְלְנַה ילזרב ןארספ
 הכ אריז רנשאב ות ַהֵרֿפֹכ רַב .ןאגדנרוכ הל
 םּולָשְבַא ות ָךֵדארְב וַא הכ ימאגנה ןאשיא
 ךניאו :דנדמַא ןינג ןמ ךונ םדרכימ רארפ

 תפָא ות ךמ םיִרְחַב זַא יניִמִנַב ארְָרַּב יִעְמְש
 תנֶעלְב טריפר םיִנַחַמְב הכ יור רַד ארַמ ואו
 ןדריִב ןמ לאֹבְקְתְכֲאְב ןוִג ןכיל דרכ ןעל תב
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 ב ןאהאשדאפ לווא באתכ חית
 הכ םַתֿפג הדרוכ םַפַק דנואדכב וא יארְב דַמָא

 ןַאלַא םַפ : תשכ םַהאֹכנ רישמש אב ארה ט
 םיכח ךרמ הכ אריז ראמשמ האנגיב ארוא

 ינאדימ דרַכ דאב וא אב הכ אר הָננֲאו יתסַה
 דורפ ןוכ אב רבקב ארוא ךיפפ יאה ומ ספ

 רו דיבאוכ דוכ ןארדפ אב דְוְר ספ :רָא י
 לֵאָרְׂשִי רב דךִוָד הכ ימאיַאו : דש ןפד דִוָר ְךהַׁש אי

 רד לאס תֿפַה דוב לאס להָנ דומנמ תנמלס
 לאפ הפו יס  םֶלָשּורי רו דרכ תנַטְלס ןֹורְבָח
 : דומָנ .תַנָטְלַ

 תֹנמְלַסו תפשְנ דִוָד דוכ דפ :ִסְרכ רב המלשו גי
 תיִּנַה ְךכפ הָיְנודַאְו :דידרַנ ראותסא ראיִסָב וא גי

 אֹיִא תפג ואְו דַמָא המלש רדאמ עַבָשְתַב ךונ

 ספ ; יִתַמאלְסַב דאד באוג וא ידמָא יתַמאָלָחְב .
 ות תפג :ונָב תפג וא םֶראד יפרח ות אב תפג ומ

 ימאמתו דוב הרש ןמ אב תַנָטְלַס הכ ינאדימ
 דנוב הדרכ ליאמ ןמְב אר דוכ יור לֶאָרׂשי
 הרש לקתנמ תַנַמְלַכ אמא םיאמְָנ תַנַמְלַכ את
 רנוארכ בָנאַג וא הכ אריז דידרג םרדארב ןָאוַא

 םראד ות וַא ישָהאוכ ןָאלַאו :דוב וא ןאזַא זט

 תפג :וגב תג ארו וא ןכמ דר ארמ ַתלֶאְסמ +
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 ב ןאהאשדאפ לווא באתכ
 שָהאוכ אריז וגב ּךְלַמַה המלָשְב הכניא אנַמְת

 אר תיִמָנוש ַגְׁשיִבַא את דרכ דַהאֹוכנ דר ארת

 ד ןמ בוכ תפג עבָשְתַב :רַהָדְב יֹנֵוְב ןמְב

 עַבָש-תַב סַפ : תפג םהאוכ ות יארְב האשְךאפ

 רד וא אב את רש לָבאד ְלִמַה המלש ָךנ
 שלאבקַתְסֶאְב האשראפו דיוג ןכס הָיִנּודַא ָּהְראב

 תפָשְנ דוכ יִסְרַכ רבו דומנ םיטעת ארוא התסאכרב

 דַרואיִב יפרכ האשדאפ ךדאמ תַהְנְּב את דומרפו

 ךָי דרכ ן'רע ואְו : תפָשְנַב שתסאר ָתסְַב ואו
 ָתֵלֶאְסַמ םִיאֹמנ לאוס ות וַא הכ םראד יא בלממ
 וגב םרראמ יִא תפג האשְדאפ אמנמ דר ארמ
 וא :דרנ םַהאִֹֹנ דַר ארת ָתְלָאְסַמ הכ ארז
 הדאד ינוב הָיְנּודֲא תַרֵדארַבְב תיִמנש גְׁשיִבַא תפג
 הראד באג אר דו ךראמ ךֶלֶמַה המלש :רֶׁש
 הִנודַא ָתַהְגְב אר תיִמנש .ְׁשיִבַא אֹרְג תפג
 הכנוָג ןכ במ יו יאֹרְב זינ אר תנמְלס יריב
 םַו וא ָתַהְגִב םַה תסַא ןמ גרוב רַדארֶב וא
 : היּורֲצְְּב בָאּוי ָתַהָנְב סו ןהאכ רֶתְיַבֲא תה
 ארכ תפג הררוכ םפק דנואדכְב למה המלשו
 דָיאמְנ לַמַע ןזַא הדאיז הכלב ןיא לָתְמ מב
 התפנ רוכ ןאג ךֵרצְב אר ןבכ ןיא הָיִנודַא רגַא
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 ב ןאהאשראפ לווא באתכ
 ארַמ הכ דנואדכ ָתאיַחְב םַכק ןֶאלַאו : רשאב

 הדינאשנ דֶוְר םֵרֵדֹפ יסרכ רַב אֹרַמּו הרומנ ראותסא

 רַב דוב הדומָנ הדעו הכ ידֹוטְב םיארְב יהָנאכו

 : ררמ דהאוכ ורמָא הָיִנּודַא הכ תסַא הדרַכ אפ

 ראתסרפ עֶריהְְְּבּוהָיִנְב תר ףֶלֶמַה המלש ספ
 : דְרמ הכ רז אֹרְיְו ואו

 דוכ ָהָעְזמְב תפג ןָהאב רֶתִיְבַאַב האשְךאפו

 לתק בגֹותסמ ות הכ ארז הב תתנע הב
 הכנוג תשכ םַהאֹוכֵנ ארת זורמָא ןכיל  יתפה

 דַוָד םררפ ךוצה רַד אר הָוהְי דנוארכ תובאת

 םֵררֹפ יאה תביצמ מאמת רדו יתשאדימ רב

 א אר רָתְבַא המלש ספ =: ירישכ תַביצמ
 דנואדכ םאלכ את דומנ אבא דנואדכ תָנאהְכ

 הליש רַד ילַע ןאדנאכ הֶראב רַד הכ אר
 בֲאוְב רבכ ןוו :דנאדרג למאכ דוב התֿפנ

 ךאש הדרנ רארֿפ דנוארכ ַהַמכְב בָא דיסר

 היִודַא בָאוװ הכ אריז תֿפַרְנ אר חַבְּלַמ יאה

 אר םולׁשַבֲא דנגרה הדרַכ תַעבאתמ אר
 רב אר ְלְמַה המלשו :דוב הרומננ תַעְבאתמ
 הדרכ רארפ דנואדכ ָהַמיֿכְב בָא הכ דנראד

 והָנב המלש ספ תא חַבְלַמ ַילהַפְב ךניאו
420 



 אכת ב ןאהאשדאפ לווא באתכ
 : שכב ארואו ןרב תפג הדאתסרֿפ אר עדה
 ל תפג ארוא הרש לכאד דנוארכ ָהַמב והינו
 תפג וא איִּב ןוריב הכ דיאמרפימ ןינְג האשדאפ

 רבב האשְראּפב ּוהָיָנְו םֶרימימ אנניא הכלב יִנ
 ןמְב ןינָנו התפג ןינְג בָאּוי הכ תפג הדינאסר

 אל דומרפ ארו האשְךאפו :תסַא הראד באונ

 ןכ ןפד התשכ ארואו אמְנ לַמַע שנפ קפאומ
 א דוב התכיר בָא הכ אר יהאנגיב ןו5 את
 כל דנואדכו :יאמנ רוד םררפ ןאדָנאב ואו ןמ

 דינאדרג דהאוכ דר שברוב לכ רב אר שנוכ

 רַתלְראע וא זַא הכ דֶרמ וד רַב הכניא בבס
 אב אר ןאשיא הדרוַא םונה דנדוב רַתֹוכינו

 ינעו תשאדנ עאלמַא רַוָד םררפו תשב רישמש

 ךָּכ אָשָמִעו לֵאָרְִי רכשל ראדה רנְּב רֵנְבַא
 ול רַב ןאשיא ןוכ ספ :הֶרּוהְי רכשל ראדרס רֵתָ

 רהאוכ רב דֵבֲאְב את שתתיִרד רפ רבו בַאװ ךס

 שא יסרכו שנאדנאכו ׁשתיְרװ ךִוָד יארבו תשנ

 דאבַא לא דַבַא את דנואדכ בנאנ זַא יתמאלס
 יל ארוא התֿפַר עֶרײהִַּב ּוהָיִנְב ספ :דוב דַהאֹוכ

 ארחצ רד הכ שא הנאכ רד ארואו תשכו דו

 הל עָרָיוהְיְדַב ּוהיְנַב האשדאפו : דנדרַכ ןֿפַד דוב
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 ב ןאהאשדאפ לווא באתכ בכת
 האשראפו דרכ בצנ רַכשל יִראדרֶסב ׁשיאַגְב אר
 : תשאמג | רֶתָיְבַא יאג רַד אר ןַהאכ קור

 ארי הדנאוכ אר יִעָמָש הדאתסְרפ האשְראפו ול

 הררכ אנב םֶלָשּורְי רד יהנאכ דוכ תַהְנְב תפג
 ןוריב ףרט גיהב אָגנָא זַאו ןש ןכאס אָגנָא רד

 זַאו יור ןוריב הכ יור רד "אני ארח + המ ל
 יהאוכ התַבלַא הכנאדב יאֹמָנ רובע ןוררק ךהנ

 יִעָמְשו : דוב דהאוכ תדוכ ָרס רב תנוכו דרמ חל

 ירוטב תסא וכינ יתפג הָננֲא תֿפג האשְךאפב

 תַא הדנב תסַא הדומרפ האשראפ םיאקַא הכ

 ראיפב יאה זור יִעָמַש ספ רומָנ דַהאֹוכ למ ןינְ
 יאצקנא זא דעב אמא :רוב ןכאס םֶלָשורְי רד טל

 ָךזנ יִעַמַׁש םאלג וד הכ רש עקאו לאס הס
 דנַרכ רארפ תג ָהאשְראפ הֶכַעַמְרִב שיִכָא
 ךניא הכ דנָתפג הדאד רַנַכ אר יִעָמשו

 התפאכרב יִעָמשו = + דנתסַה תג רד תנאמאלנ מ

 שנאמאלג :יוְנְתְנבְו תסאראיב אר רוכ אלא
 התפר יִעָמשְו רש הנאור | תָּנָב שיִכָא ד

 : דֶרוָא ואב תג וַא אר דוכ ןאמאל
 תָּגַב לשר זַא יִעָמש הכ דנדאר רַב המלַׁשְבו אמ
 הדאתסרפ האשךאפו : תסַא התשנרבו התפר במ
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 גכת ג | ב ןאהאשדאפ לווא .באתב
 דנואדכב ארת איִא תפג ארו דנאֹוכ אר יִעָמָש

 הכ יזור רד םַתֹֿפננ דיכָאָתְב ארתו םדאדנ םסק

 יהאוכ הכ ןאדְב ןיקי ורב אָג רַהְבו יוש ןוריב

 :תסַא וכינ םדינש הכ ינכס יתפג ארמ ותו דרמ

 גמ רמא ותב הכ אר ימכחו דנואדכ םסק ספ

 דמ יִעַמׁשְב האשראפו :יתשאדנ האגָנ ארָג םדומרפ

 יהאגָא ןאזא תַלְד הכ אר ירב יִמאֹמְת תֿפג
 ינארומ ותדרכ הודןמ : רחכיתהב הכהה

 : תסַא הדינאדרגרב תרפְב ארת תְרארֶש דנואדכו

 המ רדוד :יפְרכו רוב דַהאו5 ךראבמ ְלְמַה .המלָשו
 דַהאוכ ראדיאפ דַבָאְב את דנואדכ ךוצה רד

 ומ אר עְדיּוהי ןְּב ּוהֹנְב האשדךאפ ספ | + דָנאמ

 דְרמ הכ רַז ארוא התפר ןוריב ואְו דומרפ רמַא

 :דידרג רארק רַב המלש תסד רד תַנָטְלַס

 כ: באב

 א תַרָהאצמ םִיַרצִמ האשדאפ הערפ אב ּהמלשו
 ַרהֵׁשְב ארואו תפְרְנ אר הערפ ךתכד הדומנ

 דנואדכ הנאו דוכ ָהְנאֹכ יאנְב את דוא רִוָד

 :דנכ םאמָת שפרט רֶהְב אר םלשורו ראצחו
 ב דנדינארדגימ ינאברק דנלב יאה ןאבמ רד םוק ןכיל
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 ג ןאהאשראפ לווא באתכ דכת
 ןאמז ןָא את דנוארפ םֶסֶא יארְב יהָנאֹכ אריז
 תסוד אר דנואדכ הפלשו : דוב הרשנ אב ג

 דומנימ ראתפר דִוָד דוכ דפ ץֶיארַפֶב התשאד
 דינאררגימ ינאברק דנלב יאה ןאכמ רד הכניא ג

 את תפר ֹעְבנְב האשְךאפו : רינאוסימ רוככו ד
 ןאכמ הכ ארז דנארדנב ינאבדק אנא דר
 ראזַה חַבְרַמ ןָא רב המלשו דוב ןָא םיטע .ךנלב

 - המלשְב דנואלכו : דינאררג ינַתכוס ינאברק ה
 הָננֲָא תפג אדכו רש רֶהאט בש באוכ רד עב

 תפג המלש |: אמְנ בלֶמ םַהָרְב ותָב הכ ארי
 רוצה רד האגרה דוד םַרֵרְפ תַא הדנב אב ות
 ות אב םילָס בלקו תלאדעו יתסאר אב ות
 ןאסחַא ןיאו ידומָנימ םיטע ןאסַחֶא דומנימ ראתפר

 ירפ הכ יתשאד האגנ וא יארְב אר םיטע

 הכנאנָנ דָנשְנֶב יו יִסְרכ רַב את ידאד ואָב

 הָוהָי יא ןָאְלַא :תכַא הרש עקאו זורמָא +
 דוד םרדְפ אְגָב אר דוכ ָהְדִנַב ות ןמ יאדכ
 ןורב ה םַתְסַה ריגצ לֿפט ןמו יתכאס האשךאפ

 םוק ןאיִמ רד תַא הדנבו : םנאדימנ אר לוכדו ח
 דנריתַכ הכ ימיטע םֹוק םַתֹסַה הריזגרב הכ ות
 : ררכ באסו רֶרמָש ןאותנ אר ןאשיא הכ יִדֲחְב
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 הכת ג ןאהאשדאפ לווא באתכ
 ט םֹוֹק את אמרפ אטע םיהֿפ לד דוכ הְדְַבְב ספ
 וימָת רבו .ךינ ןאימ רדו םיאמנ ירואד ארת
 ירואד ארת םיטע םוק ןיא הכ תסיכ אריז םנכ

 י דנַסְפ דנואדכ ךמנב רמָא ןיאו : דּומָנ דָנאות
 אי ספ :דוב התפאוכ אר יג ןיא המלָש הכ דַמֲא
 לוטו .יתסאוכ אר זיִנ ןיא הכנוָג תפג ארו אד
 רו יארְב .תלודו יריבלטנ .ןפשיוכ יארְב םאיִא
 הכלב יריבלטנ אר תנאנמשד ןאו ידומגנ לָאוס

 אר ףאצְנַא את יתסאוכ תַמַַח דוכ תַהְגְב

 כי ךניאו םדרכ ות סאלכ ךסַח רַב ךניא : ימהַּפְב

 שיפ הכ ידֹומְב םראד ותב םיהֿפו םיִכַח לד

 יפָכ ות וַא דעו תסַא הדובנ יות לָתַמ ות זַא

 גי אר הָננָא זנו : תפאכרב דַהאֹכַנ ות לַּתְמ
 ותב אר לאלָג םַו תלֹוד םַה ינעי ידיבלטנ הכ

 תיאה זור ימאמת רד הב ידַהְב םדומרפ אטע

 : דוב דהאוכנ ןאהאשדאפ ןאיִמ רד ות לֶתָמ יס

 די ץיארפ הרומְנ ךולפ ןמ יאה האר רד ראו
 ות רדפ הכ ירוטב יראד האגָנ ארמ ךמאוַאו

 לױט אר תיאה חור האגנָא דֹומָנ .ךולפ דוד
 | : דינאדרַנ םַהאּוכ
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 ג ןאהאשדאפ לווא באתכ
 םלשוריבו דוב באוכ ךניאו רש ראדיב המלש ספ

 דאתסיא דנואדכ ְךהע תובאת שיפ הדמָא

 יתמאלכ יאבדו דינארדג ינתכוס יאה ינאברק
 תַפאיִצ שנאגדנב יִמאמְת יארב הדרכ חבר

 | :דומנ

 רד הדַמָא האשְךאפ ָךנ היִנאז ןז וד האגנָא

 יא תֿפג ןאנז ןאזַא יכו : דנראתסיא שרוצח

 רדו םינָכאכ חנאכ ךי רד ןז ןיאו ןמ םיאקָא

 א דעב םּווס ןורו : םדיאז וא אב הנאכ א

 אב אמו דיאז זינ ןז ןיא הכ רש עקאו םנדיאז

 הכהה אמ אב ,רניד...יסכו. .םידוב  .הנידכי

 ה כבב אכיה הנאב רד וד רה אמו דובנ

 הדיבאוכ וא רַב הכ אריז דרמ ןז ןיא ְרכְפ בַש רדו

 ארמ רכפ התסאכרב בש ףצֶנ רד ואְו : דוב

 ןמ ַײלהפ וא דוב באוֿכ רַר תֹזינכ הכ יתקו
 דופ הְרְרִמ רכפו תשארג דוב לגב רדו תפר
 ןוָנ ןאדאדמאבו + דאהנ ןמ לגב רד אר
 ךניא םַהְר ריש אר דוכ ךכפ את םַתסאכרב

 האגנ וא רַב חבצ תקו רד ןוָג אמָא דוב הדרמ

 םדוב הדיאז ןמ הכ ירֵפ הכ םדיד םדרכ

 ןאזַא הדנז ספ הכלב יִנ תפג רגיד ןז : תסינ בכ
426 



 וכת ג ןאהאשדאפ לווא באתכ
 ריד ןָאו תסַא ות ןאזַא הדרמ פפו תסַא ומ

 ַרכָפו תפָא ות ןאוַא הדְרמ רספ הכלב יִנ תפג
 המלאכמ האשְראּפ ךוצחבו תפָא ןמ ןאזַא הדנז
 הכ דיונימ ןיא תפג האשדאפ ספ : דנררַביִמ

 ןאזַא הדרמ פפו תפא ןַמ ןאזא הדנז ךספ ןיא

 ןאזַא הדרמ ַפָפ הכלב יִנ דיונימ ןָאו תסַא ות

 האשָראפו : תסא ןמ ןאזא הדנז ְךספו תסַא ות

 ךוצהְב ירישמש ספ דיִרָואיב ןמ ךזנ ירישמש תפג

 הכ הרנו ְרכפ תפג האשךאפו : דנֶדרוא האשדאפ

 ןיִאְב אר ׁשֿפצנװו דיאמְנ םיִסֹקַת הצָח ודב אר

 וכ הדנז ָךָפָפ הכינו :ריהָרְב ןָאְב אר ׁשֿפצנ

 תכוסימ ׁשְרכְפ רַב שלד הכנוג דוב וא ןאוַא
 ךפפ םִיאְקָא יֵא תפג הדרכ ץרע האשדאפב

 אמא דישכמ זגרה ארואו דיהְרְב ואָּב אר הדנז

 רשאב ות ןאזַא הנו ןמ ןאזא הנ תפג ירניד ןַא

 וכ רמָא האשראפ האננַא 2 דיאמְנ םיסקת ארוא

 ארואו דיהְרְב ֹואְב אר הדנז רספ תפג הרומרפ

 : תסַא ןיא שרדאמ הכ ארז דיִׁשכמ התַבלַא
 ה האשְדאפ הכ אר ימכח לֵאָרְׂשִי יִמאֹמְת ןוג

 דנדיסרְתב האשךאפ וַא דנדינש דוב הדר
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 ד,נ  ןאהאשדאפ לוא באתכ | | חכת
 רד ןדרכ ירואד ָתַהְנְב יאדכ הכ דנדיד אריז

 :תסַא וא לד

 הבאב

 האשְדאפ לֵאָבְׂשִי יִמאמְת רב ְלֶמִה המלָשו | א
 ּוהירזע דננאניא תשאד הכ ינאראדרכו : דוב ב

 אָשיִש ןארכפ הָיִחֶאְו ףֶרחיִלָאּו : ןַהאכ קודצְרַב ג

 : ראגנ עיאקו = רּוליִחאְרַּב טפשוהיו  ןאבַתאב
 רַתָיבַאו קודצו רֶכָשַל ראררס עָדְיּוהְיְּב ּוהָיְנְבּו ר
 דובװ אלו ךאדרס ןתְַרַּב .ּוהָיִרזעו = + ןאנָהאב ה
 רֵׁשיִהֲאְו : האשְדאפ ץלאכ תורו ןהאכ ןֶתָנַּב ו

 ; ןאריג גאב יאר אָּרְעֶדַּב םריִנַאְו הנאכ רטאנ
 תשאד לֵאָרְׂשִי יִמאֹמְת רב ליכו הדואוד המלשו ז

 ךראדת שנארֶנאכו האשְראּפ ךארוכ תַהְנַב הכ
 לאס רד האמ ךָי ןאשיא וַא ךִי רַה הכ דנרידימ

 תסַא ןיא ןאשיא יאה םאנו : דידימ ךרארַת ח

 ץקמ רד רֶקְדְּו :םִיִרְפָא ןאתסַהוכ רד רּוחְרָב ט
 רֶמַהְַו : ןִנֶחתיִב ןלֲאְו ׁשַמָׁש תב םיִבְלַַו י

 ואָב רֶּפַה ןימז יִמאֹמְתו הכש הכ תֹוּכְרַא רד
 ראד תַּפְנ ימאמת רד בֶרֵיֵבֲאַּב : תשאד קלַעַת א

 : דוב וא ןז המלָש ךַתֹכד תַפָט הכ
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 טבת ד  ןאהאשדאפ לווא באתכ
 כי תיֵּב ימאמִתו :ודְנְמּו ךנעת רד דּוליִחַאְרַּב אָנעבו
 תיִּב וַא תַא לאָעְרַ ריז ןתרצ בנאנב הכ ןָאש
 : עְמַק ףרט ןָא את הָלֹוחְמ לבָא את אש

 השב ראי יאיק הכ רֶעלְג תמר רד רָב
 רד הכ בּגְרָא ךולבו דשאבימ רַעְלְג רד הכ
 גרוב ךהש תַַׁש ינעי תשאד קלַעַת ואב תסַא ןָׁשָב
 : ןיִנְנְרב יאה דֹנַב תשפ אב ראד ראצָח

 ומ די יִלְּתַפפ רד ץִעַמיִחַאו : םִיִנְחִמ רד אדעְרַּב בָרָנֵחַא
 התֿפָרְנ ינוב אר המלש ָךַתֹד תַמָשַב זינ וא הכ
 זי וט טַפַׁשוהו : תֹולֲעַבו רָשָא רד יִשּוחְרַּב אָנעַו : דוב
 ח רד אָלֲא ןֶּב יִעָמָשו :רכשׂשי רד ַחרַפ ןְּב
 ש תיאלו הכ דָעְלִּג ןימז רד יֵרֲאְדְּב רָב :ןימינב
 דוב ןָשָב האשְראפ גועו יִרומָא האשדאפ ןויִס
 כ הָוהּו + דוב ליכ) ןימז ןָא רד יאהנתְב ואו
 דנדוב הראמשיב איר ךאנָּכ גיר לֶּמַמ לֶאְרשיו
 :דנדרַכימ יראש הרומְנ בדש לָבַא
 אכ את (תארֿפ) ךהנ זַא ךלאממ מאמת רב המלשו
 דומנימ תנטלס םיְַצִמ ָךַחרַכ אתו םיִתְׁשְלפ ןימז
 םאיא יִמאמְת רַד אר המלש הררוא איאדהו
 ככ יארְב המלש הקודאו : דנדרכימ תַמְרַב שמע
 :דוב .רוגלב רכ .תצשו םרנ ְךרָא רַכ יס זור רַה
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 ד ןאהאשדאפ לווא באתכ לת
 רצו האג ארֶג וַא ואג תסיבו יראורַפ ןאג הדו גב

 גרמו אה ןו אה והָאו אה לאזנ יאו דנֿפסוג

 רהנ יארנאמ ימאמת רב הכ אריז : הברפ אה דנ

 רהנ יארואמ ךולמ יִמְג רב אזע את הַספְת א
 ָהָמַהְּב בנאג רַה וַא ארואו דומָנימ ינארמכה

 ךיז סכרה לאָרְשו הָרּוהְיַו : רוב חלצ שפארטַא הכ
 ימאמת רד עַבָש רַאב את ןֶּד וַא רוכ ךננַאְו ןמ

 להָנ אר המלשו + דנתסָשְנימ ןַמְיַא המלש םאיא וכ
 הרזאודו שיאָה בארע תַהְגַב בסַא רוֿכַא ראזַה

 ךארוכ יאֹרְב א אלו ןָאו :דוב ראוס ראה כ

 המלש הרפס רב הכ ינאסנ ָהַמַהו ךְלִמַה המלש
 דוכ האמ רַד ךָי רַה רנדובימ רַצאח  ךְלִמַה

 זיִג יהב הכ דנתשארנ ימנו דנדידימ ךראדַת

 ןאבסַאו ןאבסא תַהְגב האכו וו : רשאב ןאיִתָהָא חכ
 שא הפיטו בַַח רב םַכרַה הכ ינאכַמְב יזאת

 :דנדרנָאימ דוב רדקמ

 הראיז ךַח וא תנאטֿפו תַמְכַח .המלשב ארכו טכ

 :דומרֿפ אטע אירד ָהְראנְכ גיר למ לה ָתפ
 זַאו קרשמ יֵנְב מאמת ַתַמְבַה וא המלש ָתַמְכְחְו ל
 מג וַאו : דוב .הדאיז ןאיִרְצַמ עימג תַמְכַח אל

 ינעָ לֹוחָמ ןארספ או יחְרוָאָה ןְהיִא וא ןאיִמדֶא
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 אלת ה ,ד ןאהאשדאפ לווא באתכ
 רד וא ָםסָאו דוב רַתֹמיכַה עררדו לּכְלַכו ןמיֵה
 דנדוב ׁשֿפארטַאְב הכיאה תַמא יִמאמְת ןאיִמ
 בל שיאה דורסו תפג לַּתַמ ראזֲה הסו : תפאי תרהש
 גל תפג ןֿבכ ןאתכרד הראב רו : דוב נפו ראזָה

 ראויד רַב הכ יאפוז את ןאנבל ְךאזָא ורס א
 תארְׁשַחו ןאגרמו םִיאהְב ָהְראב רדו דָיורימ אה

 דל זַאְו ףיאוט עימָג וַאו + תפג ןכס זינ ןאיִהאֹמו

 ארוא תַמְכַח הָזאוָא הכ ןימז ןאהאשדאפ םםאמְת
 אר המלָש ָתַמְכְח את דנדמַאמ דנדוב הדינש
 ruc : דניאמָנ עאמַתָסֶא

 ה באב

 א ָךזנ אר דוכ ןאמָדאכ רוצ האשראפ םֶריַחו

 ארוא הכ דוב הדינש הכנונ דאתמרפ המלש
 אריז דנַא הדרכ הסמ יהאשְךאפב ׁשֵרֵרפ יאְגְב

 : דוב דִוָד תסוד השימָה םֶריִח ה

 ג ב םֶרְַּפ ות הכ : תפג הדאתסרֿפ םֶריֵח דונ הֹמלְׁש

 הָוהְי ָתְכֲאָב יהנאכ תסנאוָתנ הכ ינאדימ אר דוד

 ארוא הכיאה גְנֶג ַבֵבַכְב דיאמְנ אנב דוכ יאדכ

 ףכ ךיז אר ןאשיא דננאדכ את רומנימ הטאחַא

 ד ןמ יארכ הֶוהָי ןַאְלַא אֹמַא : דאהְנ וא יאה יאפ
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 בלת

 ה

- 

- 

 ט

 ה ןאהאשראפ לווא באתכ |
 יה הכ תסַא הדאד ימארא ףרט רה וַא ארמ

 ךניאו :דראדנ דנו ידַב ָהעקאו ָןיהו ינמשד

 הָוהְי םסֶאְב יהנאכ הכ תסַא ןיא ןמ ךארמ

 םרַדַּפְב רנואדכ הכנאנָג םיאמְנ אנַב דוב יאדכ

 יאְנְב ארוא הכ תרספ הכ תפגו ראד הדעו רֶוָה

 ָםסאְב אר הנאכ דינאשְנ םהאוכ ות יסְרכ רב ות

 הכ אמרֿפ רמַא לאחו :דרכ דהא אנ ןמ
 דנָיאמְנ עטק ןמ יארְב ןאנבל וַא דאזָא יאה ורפ
 דוב דנהאוב ות ןאמראכ הארמַה ןמ ןאמראכו

 יאמרֿפְב הָננֲא רַה קפאומ אר תַנאמראב ךומו
 ןאיִמ רד הכ ינאדימ ות אריז ראד םהאוכ ֹותְב

 ןדומנ עָטק רד ןאיִנֹוהיִצ לֶּתַמ הכ תפינ יסַכ אמ
 : דשאב רֶהאמ ןאתכרד

 תִיאֹנְב דינָש אר המלָש ןאנבפ םֶריִח ןוָג םפ
 ךראבְתמ רנואדכ | זורמָא תפג הרש ןאמדאש

 םיטע םוק ןיא רב םיִכַח ירָסֶּפ דִוָדְב הכ דאב

 הראתפרפ המלש ָךנ םֶריװ :תסַא הדומנ אטע
 םדומְנ תַבאְנֲא ידאתסרֿפ ןַמ ךונ הכ ימאֹנַפ תפג

 ָבוָנו דאוָא ורס בג הראב רד ארת ַשָהאוכ ןמו

 אהנָא ןמ ןאמךאכ |: דְרָא םָהאוכ אגב רבונצ

 ןמו רֶרוֲא .דנהאופ דורפ אירדְב ןאנבל וַא אר
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 גלת ה ןאהאשדאפ לווא באתכ
 את אירד רד תכאס םַהאֹוכ הַנַתסַב אר אהנָא

 רד אר אהנָאו ינכ ןיעמ ןמ יארְב הכ ינאכמ

 אר אהנָא את דרכ םַהאֹוכ ואב םַה וַא אָננֲא

 ָהָנאֹכְב הקורָא ןדאד הראב רד ות אֹמַאו ירַבְב

 י םֶרִח ספ + דֶרוא יהאוכ אֵנְב ארמ ָהְרארַא ןַמ

 קפאומ אר רַבְנִצ יאה בונו דאוָא ןרפ יאה בו
 אי תפיב המלשו :דאד המלשב שא הדארַא יִמאֹמְת
 סֶריִחְב ףאצ ןור ךכ תסיבו םרנג ךכ ראה
 הלאפ רה המלשו ראד שָא הנאכ תוק תַהְגְב
 גי אר המלָש דנואדכו : דארימ םֶריָחְב רדקניא
 דיׁשכַב תַמְכַה דוב הדאד הדו ואְב הכ יֵעֹונְ
 רגיִדְכי אבו דוב הלצ המלָשְו םֶריֵח ןאימ רדו
 : דַנַתְסַב דהע
 יי תַפְרְג הָרָבל לֵאָרְׂשִי מאמת וא ךְלֶמַה המלָשו

 די ןאשיא זאו : דנדוב רֿפנ ראוַה יס הָרְכס ןָאו

 דאתסֶרֿפימ ןאנָבלְב תַבֹונְב יהאמ רה רֿפנ ראזַה הד
 שיוב הנאכ רד האמ ודו ןאנֿבל רַד האמ ךָי <

 וט המלָשו : דוב הַרָכֹכ סיאָר םֶרנֹוֲאְו דנדנאמימ
 דאתשהו ראדרב ראב ךדרַמ ראזה דאתפה אר

 מ ןארוְרכ יאוס : דוב הוכ רַד רב בוָנ רֿפנ ראזה

 ב"י היִא המורת הרטפה
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 ו | ה ןאהאשדאפ לווא באתכ דלת
 ינעו דנדוב ראכ אנ הכ המלָש ןאגתשאמג
 ראכ ןאלמאע רב הכ רֿפנ דציפו ראה הס

 גנכ את דומרֿפ רמַא האשדאפו :דנדוב טבאצ וי
 יאה | גנפו אהְב ןארנ יאה :גנכו גרוב יאה

 : דֹנַרְנַכ הנאכ יאנְב תַהְנְב הרש הדישארת

 אר אהנָא ןאיִלַבְנו םֶריֵח ןאיאנבו המלש ןאיאנַבו ח
 יאנב תַהְנַב אראה גנפו אה בו םפ דנָרישארַת
 : דנתכאס איהמ הנאכ

 ו באב

 זא דאתשהו דצ ראהָנ לאס רַד רש עקאו | א
 וז האמ רד םִיִרְצַמ ןימז וא לֵאָבְִׂי יֵנְב גרכ
 המלש ַתֹנמְלס םראהָג לאס וַא םווד האמ הב
 אר דנואדכ הנאכ ואנְב הכ דוב לֵאָכְִׂי רַב

 למה המלש הכ רנואדכ הנאו :דרכ ערש ב
 תסיב שצרו עארד תצַש שלט דומנ אנ

 הנאכ לכיִה שיפ קאוָרו + דוב עארד יס שידנלבו :
 שצרעו עארְר תסיב שלוט הנאכ ץרע קֿפאומ

 הנאכ יארְו + דוב עארְל הַד הנאכ ורב ור ד
 הנאכ ָךאֹויד רבו : תכאכ ךבשמ יאה הַרְננַפ ה

 רַהְּב ינעי דרַכ אֹנְב אה הקבט שפרט רַהְב

 רב םהו לַכַה רַב םַה הנאכ יאה ראויד כט
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 הלת ו ןאהאשראפ לווא באתכ
 ו הקבטו :תכאס אה הפְרג ׁשֿפרמ רַהְבֹו בארַחְמ

 שצרע יטסו הקבטו עארר גנפ ׁשֹצְרַע ינאתחַת
 דוב עארד תּפַה ׁשֵצְרַע ימווס הקבטו עארְר שש

 אה התשפ ןראכ וא הנאכ ףרַט רַהְב הכ אריז

 ןכמתמ הנאכ ָךאויד רד אה רית את תשאדג

 הכיאה גנכ וַא .רשימ אנב הנאכ ןוְת + דַשנ
 הכ יִרְוטב רש אֹנב דוב הרש איַהֹמ ןַרָעַמ רד

 רַבַת הנו שכְג הנ הנאכ ןֵרומְנ אנָב תקו רד

 ה הפרג רו + רש עומסמ ינָהָא ָתאלֶא יה הנ
 הקבטבו דוב הנאכ תסאר ְבְנאָג רַד יטסו יאה

 הלּפ זַא יִמֹוכ הקבט את יטפו הקבט זַאו יטסו
 מ אֹנְב אר הנאכו : דנתפרימ אלאב ןיפ אָניִפ יאה
 אב אר הנאכו דינאסְר םאמתָאְב ארנָא הדרַכ

 : רינאשופ דאזָא וס ָבוָנ יאה התכַתו אה רית
 י הכ דומנ אֹנַב אראה הקבט הנאכ מאמת רַב

 רית אבו דוב עארְר גנַפ אהנָא וא ךי רה ירנלב

 : רש ןֵבמֲתמ הנאכ רַר דאזָא ןְרַפ יאה

 :תֿפג הרש לןאנ המלש רב דנואדכ םאלכו
 רד רַנַא ינכימ אנב ות הכ אר יהנאכ ןיא

 ירוָא אָגְב ארַמ םאכחַא הדומָנ ךולס ןמ ץיארפ

 אהנַא רַד התשאר האגְנ ארמ ָךָמאוַא עימגו
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 ו ןאהאשדאפ לווא באתכ ולת
 אב הכ אר דוכ ןאנכס האגנָא יאמְנ ראתפר

 םהאוכ ראותָפא ות אב םַא התֿפנ דוד תַרַדַּפ

 הרש ןכאפ לֶאְרָשי יִנְב ןאמ רו : דינאדרנ >
 :דומנ םַהאֹוכַנ ךרַת אר לֵאָרְׂשִי דוכ םֹוק

 םאמתָאְב ארנָא הדומְנ אנב אר הנאכ המלש םפ די
 התֹכַתְב אר הנאכ יאה ראויד ןורדנַאו : דינאפְר וט

 הנאכ ןימז וַא ני דרכ אנָב דאוָא ןְרַס יאה
 אב ןורָדנַא וַא אר קס הב .לֶצַתמ ראוד את
 יאה התֹכַתְב אר הנאכ ןימװ דינאשופ בונ

 תסיב הנאכ תשפ האו : דרכ שרַפ רַבֹונַצ זט

 את ןימז וַא דאוָא ןְרַפ יאה התכת אב עארד

 ןורדנא רד אר אהנָאו דרַכ אנָב אה ראויד ךס
 אנב סאדקַא לֶא פרק תַהְנְּב ינעו באֹרָחַמ תַהְְב

 להג באֵרְהַמ יור שיפ לכיה ינעי הנאכו :רומָנ +
 ָךאוָא ורס בג הנאכ ןורדנַא רדו : דוב עארר ח

 דוב לג ןאה התסַנו אה ודכ לכשְב תכנמ
 אדיפ גנס יהו דוב דאוָא ור ׁשַא המָה הכנאנג

 תכאס אר בארַחָמ הנאכ ןורָדנַא רדו +: דשנ ש

 : דראדגב ןַא רד אר דנואדכ ךהע תובאת את

 שצרעו עארד תסיב שלוט בארָהַמ לֿכאד אמַאו כ
 ארנָאו דוב עארְד תסיב שידנלבו עארְד תפיב
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 זלת ו ןאהאשדאפ לווא באתכ
 ורכ בונ אב אר חנלמו רינאשופ ץלאכ רב
 אנ אר הנאכ לכאד המלָש סָפ : דינאשופ ראזָא
 רז בארָחַמ ור שיפו דינאשופ ץלאכ רב
 ככ ימאמתו :דינאשופ אֹלַטְב ארנָאו רישכ אלט יאה
 הנאכ מַה את דינאשופ אָלַמְב אר  הנאכ
 יור שיפ הכ אר הַנְדֹמ יִמאֹמְתו רש םאמְת

 גנ וד באֹרָחַמ רדו : דינאשופ אלַטְ דוב .בארַחַמ
 א ךי רה ךק הכ תפאס ןוחז בוָנ זַא .יבּורכ
 כ ְןנָפ יבורַכ ךי לאבו : דוב עארְד הד .אהנָא
 או דוב עארְד נפ רגיד יבֹורַכ לאבו עארר

 עארְד הַד רניד לאב ךַכְב את לאב ְךי ךַפ
 הכ וד רה הכ דוב עארֶד הד םווד יבורכו : דוב

 וכ ידנלב + רוב לכש ךיו הואדנַא ךי אר יבורכ
 יבורכ = ןינֶגמַהו דוב עארְד הד לוֲא יב
 מ תשאלג הנאכ ןורדנַא רד אר ןאיִבורו + ריד
 לאב הכ ידֹוטְב רש ןהַּפ ןאיבורכ יאה לאבו
 רגד  יבורכ לאבו דיסרימ ראוידב יבֹורַכ ְךי
 יאה לאב הנאכ ןאיַמ רדו דיסרימ רניד ָךאוידְב
 חכ אלַמְב אר ןאיִבּורְכו :רֶרֹוכיִמ רב רנידכיְב אהנָא
 מכ רַהְב הנאכ יאה ראויד מאמת רבו : דינאשופ

 ןאתכְַו ןאיִבורכ הרש הדישארת יאה שקנ ףרט
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 ו ןאהאשדאפ לווא באתב חלת
 : דָנָכ ןוריבו ןורדנַא רַד לג יאה התפַבו אמרב
 : דינאשופ אֹלַמְב ןוריבו ןורדנַא זַא אר הנאכ ןימז ל
 ןותיז בג זַא הגנל וה בארָהַמ רד תהנו א

 ךי גנפ ָהְואדנַאְב ארנָא יאה והאבו הנאתסָאו
 ןותיז בג א הגנל וד ןָא ספ : תכאכ ראויד בל

 ןאתּכַרְו ןאיִברַכ יאה ׁשקַנ אהנָא רבו דוב
 דינאשופ אלַמְו דךָנַכ לג יאה התסכו אממ
 : רינאשופ אלט זַא אר אמה ןאתבררו ןאיִבורכו

 ןותז בג יאה והאב לכיה רד תַהנְב ןיננמהו +
 הגל ודו : תכאס ראויד ךי ראהָג ָהארנַאְב דל

 הננל הָתְבַח ודו דוב רַֹנְצ בג א רַד ןיא
 ןאתֿכְרַרו ןאיִבורַכ אהנַא רו :דשימ את לא הל

 יאלֶטְב אר אהנָאו דנכ לג יאח התסַבו אמרכ
 : דינאשופ דוב התכאפ אה שקנ קָפאומ הכ

 הרישארַת יאה גס ףצ הס זַא אר ןורדנַא ןחצו ול

 ךאינבו :דומנ אנַב דאזָא ןרכ יאה רית ףצ ךָיַו ול

 םראה) לאס ַא ז האמ רד דנוארכ ָהְנאכ
 לוב האמ רד םהדואי לאס רו + רש הראהְנ ה

 ִמאֹמְה אב הנאכ רשאב םתשה האמ הכ
 םאמְת שיאה ןונאק ימאמת קֿפו רב שתאקלעתמ
 :רומנ אנָב לאס תֿפַה רַד ארנָא ספ רש
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 טלת ז ןאהאשדאפ לווא באתכ

 ז באב

 א ָתַדֹמ רד המלש אר שדוכ ָהְנאכ אמַא
 שיוב ַהָנאֹכ יִמאֹמְה הדומָנ אנב לאס הדויס

 ב אר ןאנבל לֵגנִג ַהְנאֹו : דינאסְר םאמְתֶאְב אר
 האְננַפ שצרו עארְר רצ שלוט הכ דֹומָנ אנְב
 ראהָג רַב ארנָאו דוב עארְד יס שידנלבו עארד

 ןַא רבו דרכ אֹנְב דאזָא ןרכ יאה רית פצ

 גןַאו : תשאדג ראוָא ורכס יאה רית אה ןותס

 אה ןותס יאלאב הכ הפרג נפו להָנ רז רב
 רַה רד הכ רש הדינאשופ ראוָא ןרס הב דוב

 ד דוב שופ התכה ףצ הסו :רוב הדזנאפ ַצ

 : דוב הקנט הס רד הרגנפ לָבאקמ הרגנפ

 ה שופ התכתו עברמ אה והאבו אה רד עימנו

 : דוב הֵקַנַמ הס רד הרגנַפ לבאקמ הרגנַו דוב
 ו האָננפ שלוט הכ תֿכאס אה ןּותְס וַא יקאורו
 :אהנָא שיפ יקאורו דוב עארְ יס שצרעו עארד

 ז ָתַהְנְב יקאורו אחנָא שיפ ַהְנאתסֶאְו אה ןותסו

 םֶכֹה ןָא רד הכ ירואד קאור ינעי דוֿכ יִסְרֹב
 ןימז וא דאוָא וכ הב ארנָאו תכאס דִיאמנ
 הַא רד הכ שא הנאכו :דינאשופ קס את
 קאור ןורדנא רד רגיד ןחצ רד דוש ןכאס
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 ז ןאהאשראפ לווא באתכ מת
 ןוערפ רתכד יארְבו * רש התכאס ביכרַת ןימַהְב

 לֶּתְמ יהָנאֹכ דוב התּפְרִג ינוב ארוא המלָש הכ
 גנפ וא תאראמע ןיא ַהַמַה : תכאס קאור ןיא ט

 זַאְו הדישארת הזאדנַאְב הכ יאהְב ןארַג יאה

 דוב הרש הדירב אה הֶרֶא אב ןוריבו ןורדנַא

 ןחצ את ןוריב זַאו ראויד ְךַכְב את דאינב זַא

 אהב ןארג יאה נפ זַא ראיגבו ש"זדובנחנרוב ר

 גנפו יעארד הד יאה ֹנַכ ינעי גרזב יאה גנסו

 גנכ אהנַא יאלאבו | + דוב יעארְד תשה יאה אי
 הדש הדישארת הואדנַאְב הכ אהב ןארְג יאה

 ןחצ | ךֶרנארְרִג + דוב דאזָא ןְךס יאה בוָג בי

 רית פףצ ךו הדישארת יאה ננס ףצ הס גרוב

 דננאדכ ָהְנאכ ןורדנַא ןחצו דוב דאזָא ןרס יאה

 : דוב ןינגמַה הנאכ קאורו

 : דַרוָא רוצ זַא אר םֶריֵח דאתסרֿפ ךְלֶמַה המלֶשו ג
 שרפו דוב יִלָתַפַנ ַטבַס וַא ינַז הב רַכָפ ואו די

 א דפ ואְו דוב רגְסמו רוצ להַא וא ידרמ
 תַעְנצ רה ןדרכ יאֹרְב םהֿפו תראהָמו תַמְכַח

 יִמאֹמְת הדַמָא ּךֶלָמַה המלש ךזנ םפ דוב ירגְסַ
 ןותס ודו : דינאסר םאָננַאְב אר שיאה ראכ וט

 ג'י היא םידרפס ַהָדעאקב להקיו הרטפה
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 אמת ז ןאהאשראפ לווא באתכ
 עארְד הַדְגַה ןותפ רה לש הכ תכיר גרב
 אר םווד ןותס עארְר הדזאוְך ינאמסירו דוב
 ₪ התכיר גנרב זא גאת ודו : תשאד הטאהַא

 אה ןותס רכ רב אר אהנָא הכ תכאס הרש

 לוטו עארְד גנפ גאת ךי לוט הכ דראלגב
 הכבש יאה הכבשו :דוב עארד גנפ רניד נאת

 גאת תַהְנְב דוב יראכ ריִגנ יאה התָשְרו יראכ

 יארְב תֿפַה ינעי * דוב אה ןותס ָךכ רַב הכיאה

 ןותפ ספ :םוד גאת יאֹרְב תפהו לא גאת

 ףצ וד יראכ הכבש ךי ְךרגאדְרְנו תכאס אראה

 אה ראנַא רכ רב הכ אר יאה גאת את דוב

 : תכאס ןינֶנמַה רניד נאת תהָנְבֹ רנאשופב דוב

 קאור רד הכיאה ןותְס כ רַב הכיאה אתו

 :דוב עארד ראהו ָראדקַמְב יראכ ןסופ זַא דוב

 כ וד ןַא בס רַב זינ אלאב רט וא אה ןאתו

 דוב הכבש | ַבנאַגְב הכ יֹנָמַב דמ דוב ןותְס

 רעד נאת ךרנאררג אה ףצ רד אה ראנַאו
 א רַב לַכיַה קאור רד אראה ןותסו : דוב תסיור

 ארנָא הדומנ אפ רָב אר תסאר ןותסו דומנ אפ

 הדומנ אפ רַב אר ףָג ןותס ספ דאהָנ םאנ ןיִבי
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 ז ןאהאשדאפ לווא באתכ במת
 ןפס אה ןותפ כ רבו : דימאנ זַעּב ארנָא בכ

 : דש םאמת אה ןותס ראכ ספ ' דוב יראכ

 את בל וַא הכ תכאפ אר הרש התכיר ָהָנאירַדו גכ
 דוב רודמ רט רַה וַאו דוב עארר הד שבל
 ארנָא יעארְד יס ינאמסירו עארְד גנפ שידְנלבו

 רַה וַא ןָא בל יח :תשאד הטאחַא רֶרָנאַדְרִג דכ

 תשאדימ הטאחַא ארנַא הכ דוב אה ודכ ףרט

 רַה זַא אר הָנאיִרַד אהנַאו הד עארד רה יאֹרְב

 ףצ וד רד אה ֹודַכ ןַאו תשאר הטאחַא בנאָג

 : דוב הרש התכיר ןָא ןרש התכיר ןיח רַדו דוב

 וא הס יור הכ דוב םיאק ןאג הָדזאור רַב ןָאו הכ
 בָרִמ וסב הס יורו דוב לאמְׁש יופב אהנָא
 דוב קְרשִמ וסב הס יורו בונג וסְב הס יורו
 יאה רָכאומ ָהָמַהו דוב אהנָא קופ רַב הָנאירדו

 רוב בג ךִי ןָא גַת + דוב ןורדנַא ףרַמְב אהנָא וכ

 התבאס ןסופ לג ךננאמ הסאכ בל למ שבלו
 :תשאדימ תַב ראוַה וד שיאנג הכ דוב הרש

 לוט הכ תבאס גרב א אר שא היאפ הדו מ
 עארד ראהָנ שצרעו דוב עארְד ראהָג היאפ רַה

 ןיא אה היאפ תַעְנצו + דוב עארְר הס שירנלבו חב

 אה הָישאחו תשאר אה הישאח הכ דוב רט
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 גמת ז ןאהאשדאפ לווא באתכ
 טנ אה השאה ןָא רַבּו : דוב אה הנאבז ןאיִמ רַד
 ןאיִבורכו ןאואגו ןאריש דוב אה הנאבז ןאיִמ הכ
 'דוב אלאב ֵרמְב אה הנאבז רב ןיננמהו דנדוב
 ןאזיוַא יראכ לג יאה התסַב ןאואגו ןאריש ריזו
 ל לימ אב ןיִננְרְב ךרֶג ראהָנ היאפ רַהו : דוב
 אה שוד ארנָא האפ ראהָנֹו תשאד ןינְרְב יאה

 דוב הרש התכיר ץוח ךיז אה שוד ןָאו דוב

 : דוב אהנָא וַא ףרט ךי רה ָבנאָגְּב אה התסבו

 אל דוב עארד ְךִי ןָא קוו את ןאיִמ רד ׁשֵנַהְדו

 םינו עארְד ךו רודמ היאפ ךאכ לתַמ ׁשנַהְרו
 אהנַא ָהשאהְו דוב אה שקנ זינ שַנַהְר רַבו דוב

 גל הָישאח ריז ךרֶג ראהו : רודמ הנ דוב עברמ

 דוב הָיאפ רד אה ךרַג יאה הריתו דוב אה

 ל ךרֶג ךאכו :דוב םינו עארד ךי ךרֶג רה ידנלבו
 אה הריתו דוב הבארע יאה ךרֶג ראכ לתַמ אה
 המָה אהנָא יאה הבת אה הרפו אה הכלֿפו

 דל ָהָשוג ראהָג רַב שוד ראהָגו :דוב הדש התכיר

 :דוב שדוכ וַא היאפ יאה שודו דוב היאפ רה

 הל םינ ידנלב הב רולמ הכיאד היאפ רכס רדו
 הישאחו שיאה הרית היאפ ָךָפ רַבּו דוב עארד

 ל אה הרית יאה חֹול רַבו : רוב שדוכ זַא שיאה
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 ז ןאהאשדאפ לווא באתכ רמת
 אמרכ ןאתבַרְדו ןארישו ןאיִּבורַכ שיאה הָישאח רַב

 אה התסבו דרַכ שקנ ךי רה ךאדקמב אר

 אר היאפ הד ןַא רוט ןיִאְב : דוב שדדְרְנאדְרֶנ ול

 ךיו שיאמיפ ךיו תכיר ךִַי אהנָא ַהַמַה הכ תכאס

 ןח רה הכ תכאס ןיִננֵרְב ץוח הדו + דוב לכש חל
 יעארְד ראהְג וח רַהו תשאר תַב להְנ שיאגנג

 ץוח ָךָי היאפ הד ןָא וַא יהָיאפ רַה רַבו דוב

 גנֿפו הנאכ תסאר ָבְנאָנְב אר היאפ גנַפו : דוב טל

 ַבְנאָגְב אר הָנאירדו תשאדג הנאכ ףנ בנאַגְב אר

 : תשארג בונג ףרט וַא קרשמ וסב הנאכ תסאר

 אה הסאכו אה ואדנַא ךאכו אה ןח םֶריִחְו מ

 יארב הכ יראכ ָםאֹמְת םֶדִח ספ תכאס אר

 דרכימ דנאדכ הנאכ תַהגְב ךְלֶמַה  המלש
 גאת ָהְלאיִפ ודו ןותס וד : דינאסר םאגנַאב אמ

 תַהָנְב הכבש ודו דוב ןותס וד ָךס רב הכ יאה

 ןותפ כ רב הכיאה נאת הְלאיִּפ וד ןדיִנאשופ
 הכבש וד יארְב ראנַא דצ ראהָנו : דוב אה במ

 תַהְגִב דוב הכבש רה יארֶב ראנַא ףצ וד הכ

 ןותס יאלאב הכיאה גאת ַהלאיִּפ וד ןרינאשופ
 היאפ רַב הכ יצוח הו הָיאפ הו :דוב אה מ

 'מ היא םידרפס הדעאקב ידוקפ הרטפה
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 המת ז ןאהאשדאפ לווא באתכ
 דמ : הָנאיִרד ךיז ןאג הָדזאּוָדו הָנאירַד ךיו :דוב אה
 המ ינעי אה הסאכו אה ואדנַא ךאכו אה גידו

 ּךְלָמַה המלש יארְב םֶרִח הכ יפורט ןיא ּהַמַה
 : דוב .ילקיצ .גנְרְב וַא תכאס דנואדכ הנאכ רד

 ומ לג רד ןֵרְי יארחצ רד האשָדאפ אר אהנָא
 : תכיר תסַא ןֶתְרָצו תֹוככ ןאימ רד הכ תפר

 מ תשאדנאו ןמ יב אר ורט ןיא םאמת המלשו
 רד גרב ןמ דוב הדאז רח וַא הכנוָג אר"
 המ רַד הכ יתאלָא מאמת המלשו : רשנ תפאי
 אלט זַא אר חַבְדֹמ תכאפ דוב דנואדכ ָהנאֿב
 :אלט זַא דוב ןֶא רַב המדקת ןאנ הכ אר זימו
 טמ תסאר רב אהנָא א נפ הכ אראה ןאדעמשו
 יאלט זַא דוב בארָהַמ ורב ור פג ףטְב גנו
 א אראה רבנָאו אה :ארת אה לגו ץִלאֿכ

 קשאקו אה הסאכו אה ריגלגו אה םאטו : אלט
 הנשאפו ץֶלאכ יאלַמ וא אראה רמנמו אה
 ינעי ינורדנַא ָהנאכ יאהרד תַהְנְב םַה אראה

 ואה רַד ַתַהְנְב םַהו םאדקַא לֶא סרק תתַהנְ
 : תפאס אלט זַא לֵכְַה ינעַי הנאב
 ָהְנאֹכ יארב ְךֶלֶמַה המלש הכ יראכ מאמת ספ
 אריאה זיג המלשו רש םאֹמַת תכאס דנואד
 אלטו הרקנ זַא דוב הדרכ קו רֶוָר ׁשֹרַרַפ הנ
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 ח ,ז ןאהאשדאפ לווא באתכ ומת
 דנוארכ ָהנאכ יאה הניזכ רַד הדרוַא רַד תאלָאו
 : תשאדג

 ה באב

 יאפַאֹר עימנו לֶאְרְשי ךיאשמ המלש האגנָא א
 לֵאָרְׂשִי ינַכ יאבָא יאה הנאכ ןארורסו טאבסַא
 את דרכ עמנ םלׁשו רד ּךְלֶמַה המלש מ אר
 ןויצ הכ דוד ךהש וַא אר דנואדֿכ ךהע תובאת

 רד לֵאָרְׂשִי ןאררמ מת :דנַרָא רב רשאב ב
 ךזנ דיע רד תסַא םתפַה האמ הכ םיִנָתֶא האמ
 לֶאְרשי ךיאשמ עימנו :רנרש עמ ךְלַמה המלש ג
 תובאתו : דנַתשאדרַב אר תובאת ןאנַָהאכו דנְדַמָא ד

 אר סדקמ תאלֶא המה עאמַתְנַא ַהֵמֹכו דנואדב
 ןאיואלו ןאנקאכו דנדרנָא דוב המַכ רד הב

 מאֹמְתו ְֶּלַמַה הֹמלְׁו :דנדרוָא רַב אר אהנָא ה
 דנדוב הרש עמ יו מ הכ לֵאָרׂשִי תעאמנ
 רדקניאו דנדאתסיא יו ָהארמַה תובאת יור ְׁשיִפ

 באסהו ראמְשְב הכ דנְררַכ חַבָד אר ןאגו דנֿפסוג
 אר דנוארכ ךהע תובאת ןאנהאכו : דַמָאיִמְנ ו

 לא סדק רד יִנעָי הנאכ באֹרחַמ רד שנאכמְב
 : דנדְרְוְא רד ןאיִבּורַכ יאה לאב ָךז םאדקַא

 תובאת ןאכמ רַב אר דוֿכ יאה לאב ןאיִבורַכ אריז ז

 'ב היא הכוס דעומ םווד זור הרוטפה
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 ומת חה ןאהאשראפ לווא באתכ
 אר שיאה אֹצַעֹו תובאת ןאיִבורַכְו דנַדרַכיִמ ןהַפ

 ה זארד רדקניא אה אצעו :דנַדיִנאשופימ אלאב זַא

 שיפ הכ סרק זַא אה אצע יאה רַס הכ דוב

 הריד ןוריב וַא אמָא רשימ הדיד דוב .בארַהָמ
 מרדו : תפה אָננָא רד זורמָא אתו דש ימנ

 הכ גנס חל וד ןָא יאופ דובנ יזיָנ תובאת

 דנואדכ הכ יתקו תשארנ ןָא רד ברח רד הָשמ

 א ןאשיא ןדמָא ןוריב ןיח רד לֵאָבִׂי ינב אב
 ןוִג הכ רש עקאוו :תסַב דהע םִיַרְצַמ ןימז

 ַהְנאֹכ רבַא | דנדַמָא  ןוריב סדק וַא  ןאנָהאכ

 רבָא בבכב ןאנהאכו : תכאס רפ אר דנוארכ
 ַלאלָג הכ אריז דנַתסיִאָב תַמְדֹכ תַהְגְב דנַתסְנאוַתנ
 : דוב הדרַכ רפ אר דנואדכ ָהְנאכ הֹוהְ

 ני רד הכ תסַא התפג דנואדכ תפג המלש האגנַא
 יהָנאֿכ עקאו לֵא יֿפ + םועימ ןֶכאס טילג וכיראת
 את ןָא רַד הכ אר ינאכמו ות תנוכס יארב
 יור האשְךאפו : םַא הדומנ אֹנְב יוש ןכאס דַבָאְב
 אר לֵאָרְִׂי תעאמנ יִמאמְת הדינאדרנרב אר דוכ
 :דנדאתסיִאְב לֵאָרְׂשִי תַעאמְנ יִמאמְתו דאד תכרב
 וט הכ דאב ךראבתמ לֵאָרְִׂי יאדכ הָוהְי תפג ספ
 דוב תסדבו הדאד הדענ דַוָד םרדַפְב דוכ ןאהָדְב
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 ח  ןאהאשדאפ לווא באתכ
 דוכ םוק הכ יזור זא +: תפג הדרָא אָגְב ארנָא
 מנ זַא ירהש םֶרוַא רַב םיִרצמ וַא אר לאְרשי
 םיאמנ אנב יהנאכ את םריזגנ רב לֵאְרְׂשִי טאבפַא
 םריזגרב אר דִוָד אמָא רשאב ןָא רד ןמ ָסָא הכ
 םררפ לד רדו :רשב לֶאְרשי ןמ םוק יאושיפ את
 לֶאְר יארב הָוהְי םפָא יארְב הנאכ הכ דוב דו
 ןוָג תפג רִוָד םִררֶּפְב דנואדֿכ אמא : דיאמנ אנְב
 אֹנְב ןמ סא יארב יהנאכ הכ דוב ות לֶר רד
 :ידאהָנ דוכ לר רד אר ןיא הכ ידרַכ וכינ יאֹמנ
 רכפ הכלב דומָנ יהאובנ נב אר הנא ות ביל
 אר הנאכ וא יִא ןוריב ות ָבְלצ ַא הכ ות
 דנואדכ ספ :דרכ רהאוכ אֹנְב ןמ ָםסַא יאֹרְב

 מו דינאדרַנ תבאת דוב התפג הכ אר ימאלכ
 הָננֶא קפ) רַבו התפאכרב דִוָד דוכ רדפ יאְנְב

 םַא התסשנ לֵאְרְׂשִי יסרכ רַב דוב התפֹנ דנואדכ
 הדרכ אנְב לארשי יארב הָוהְי םסֶאב אר הנאכו
 יארְב םַא הדרַכ ררקמ ינאכמ ןָא רו :םַא
 ארנָא הכ תסַא ןַא רד דנואדכ ָךהַע הכ יתובאת

 זַא ןאשיא ןֵרְרֹוא ןוריב ןיח אמ ןארדפ אב

 = + דוב התס םִיַרצַמ
 ימאמְת | ךוצהב  דנוארכ | ָחַבְרִמ שיפ המלשו
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 טמת ח ןאהאשדאפ לווא  באתכ
 אר דוכ !אה תסד הדאתכיא לֶאָרׂשִי תעאמג
 גב הֹוהְי יִא תֿפװ : תשארֿפַא רַב ןאמסָא וסב

 רד אלאב הנ ות לִּתָמ יארכ לֵאָרְׂשִי יאדכ
 ןאגדנב אב הכ תסַה ןימז רַב ןיאפ הנו ןאמסַא
 ךולס שופ ילד יִמאֹמַתְב ות ךוצהב הכ דוכ

 ןָאו: : ירארימ האגָנ אר תַמחו דהַע דניאמנימ
 יהָראד דָוָד םרדפ דוכ ָהֶדנַבְב הכ אר יהדעו

 ידאד הדענ דוכ ןאהָדְב ארז יהתשאד האגנ

 זורמא הכנאנג ידומנ אפו ארנַא דוכ ָתסַדָבּו

 הכ לֵאָרְׂשִי יארכ הֹוהְי .יִא ןָאלַא ספ :תסַא הרש
 האנָנ אר יהדענ ןָא ךִוָד םרדפ דוכ ַהֵדנַב אב

 סרב רַב הכ יסכ יהָתֿפֹֹװ הדאד ֹואְב הכ ראד
 עטקנמ ןמ רוצהְב ות יארְב = דַנישְנְב לֵאָרשִ
 יאה קירמ תנארספ הכ יטרָשְּב רש דַהאֹובנ

 רניאמנ ךולס ןמ רוצהְב התשאד האננ אר דוכ
 כ יִא ןָאלַאו + ידֹומְנ ראתֿפַר םרצֹהְב ות הכנאנג
 ָהֵרנבְב הכ ימאלכ הכניא אנַמְת .לֶאְרְ יאר
 וכ אמָא = : רִשְב תָבאִת יִהֲתֹֿג דִוָד םרדפ וכ
 דהאוכ ןכאס ןימז רַב תקיקח לא יפ אדכ איִא
 שיאנג .ארת ךאלפַא לא ךלפו ךלפ ךנא רש
 אֹנְב ןכ הכ יהנאכ ןיאב דַסְר הָנ את דרארנ
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 ח ןאהאשדאפ לווא באתכ נת
 אעַרַב ןמ :יאדפ הָּוהְי יא ןכ'ל :םַא הררַכ חנ

 יאעדו התאגתכַאו אמנ הַגוַת רוכ הדנב ערצתו

 דנכימ ות ָךוצהְב זורמָא תַא הדנָב הכ אר

 ןיא רב ות ןאמשג זורו בש הכנָא את :ּןנָשָב טכ

 בל

 גל

 שא הראב רד הכ ינאכמ רבו רוש זאב הנאכ

 אתו דוב רַהאוכ אגא רד ןמ םסַא הכ יתפנ

 ןאכמ ןיא ַױסב תא הדנב הכ אר יאעד

 ָםקו תַא הדנב ערצתו + ינכ תַבאָנֲא דִיאמְנְב

 אעד ןאכמ ןיא ַײסב הכ אר = לֶאְרִשְי רו
 וַא ינעי דוכ תנוככ ןאכמ זַאו ּןנָשָב דניאמנימ

 יפכ רַנַא : אמְנ ןֿפַע .ידינש ןונו ןנָשָב ןאמסָא

 הצרע וא רַב ספק דוְרו האנג דוכ ָהָיאסמַהְב

 רד ות ַחַבְרִַמ שיפ הדמָא ואו דַרֹוכְב הכ דש

 נְׁשְב ןאמסָא וַא האגנָא : דרוכ םסק הנאכ ןיא

 ןארירשו אמנ םכח תנאגַדנב תַחְגְב הדומְנ למעו
 ןאשיא ךסָב אר ןאשיא האר התכאס םזלמ אר
 אר ןאשיא הדרמַש לֶראע אר ןאלראעו ןאסרַב
 ימאגנַהו : הָד אמ ןאשיא תְלאַרֶע בַפַח רַב
 ותב הכ יהאנג  ָבבְסְב לֶאְרְשי ות םק הכ

 דנוש .בולגמ רוכ ןאנמשה ָךוצהֶּב רנשאב הדיזרנ
 ףארַתָעָא ארת םסא הדומנ תשנ זאב ות ייוסָב רגַא
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 אנת ח ןאהאשדאפ לווא באתכ
 ערַצַתו אעד הנאכ ןיא רד ות זנו דניאמנ
 דל םוק ָהאֹנ נְׁשַב ןאמסָא וַא האננָא + דנִיאמְנ
 הכ ינמוְב אר ןאשיאו זרמאיִב אר לארי רוכ
 הל הכ ימאגנַה :רוַא זאב יהאד ןאשיא ןארַדפב
 הדיורו ֹותְּב הכ יהאנג ָךֶבסבו דש התסב ןאמסָא

 אעד ןאכמ ןיא וסב רנַא דראבנ ןאראב דנשאב

 יתביצמ בֵבַסַבו דניאמנ ףארַתָעֶא ארת ָםְסָאְ דננכ

 זאב שיוכ ָהאנג זַא ישאב הדינאסר ןאשיאב הכ

 ָהאנגו ֹונְׁשִב ןאמפַא זַא האגנָא : דננכ תשנ

 ןאשיאו זְרמאיִב אר לֵאָרְׂשִי דוכ םוקו תנאגדנב
 םילעַה תפר ראב ןֶא רד הכ וכינ ָהארְב אר

 יארב שיוכ קב ארנָא הכ דוכ ןימזבו הד

 ול ןימז רד רנַא : תרַֿפְב ןאראב יִהְדישכַב תארימ
 ןאקרי אי םומס ךאב אי אבו רגַאו דרשאב יטחק

 ןאנמשד ראו רשאב םרָכ אי ךלַמ רנַאו רשאב

 ןאשיא ןימז יאה רהש רד אר ןאשיא ןאשיא

 הכ יצרמ רה אי יאלב רַה דאמְנ הרצאחמ
 חל התאגְתְסֶא רַהו אעד רַה האגנָא : רשאב הדוב

 לֵאָרְׂשִי ות םֹוק יִמאמְת וא אי דרמ רַה זַא הכ
 לד יאֹלְב ןאשיא וַא ךי רַה הכ רש הרר
 אר דוכ יאה תסדו תסנאד דנהאונ אר דוב
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 ה ןאהאְשראפ לווא באתכ בנת

 א האננַא : דיאמְנ זארְר הנאכ ןיא וסב טל

 ןְרֹמאיִבו ןְׁשַב דשאב ות תנוכס ןאכמ הכ ןאמסָא

 ינאדימ ארוא ַלָד הכ סַכ רַהְב הדומָנ למעו
 ות הכ ארז הָדְב אמ שיאה האר ָבַַחְב

 : יתפח םֵרָא ינב עימג בולק ףראע יאהנתְב
 ורְּב הכיאה זור םאמַת רד ןאשיא הכנָא את

 וא דנשאב הדנז יהָדאד אמ ןארדַפְב הב ינימז

 לֵארְׂשִי ות םוק זַא הכ יבירֿג זנו + דנַפרַתָב ות
 הרַמֲא רוד ןימז וַא ות םֶסַא רטאכבו רשאבנ

 תפדו תמיטע סא ַהְואֹוַא הכ ארז : רשאב

 וג ספ .דינש דנהאוכ ארת זארְד יוזאבו תיוק

 האגנָא : דיאמָנ אעד הנאכ ןיא וסבו דָיָאיִּב

 ןנָשָב תפא ות ַתנוככ ןאכמ הכ ןאמסָא א

 ריאמנ אָערַתְסֶא ות א בירג ןָא הָנֹרַה קֿפאומו

 ארת םֶסֶא ןאהַג יאה םוק עימג את רוָא לַמַעְב
 דַֹפרַתְב ות וַא לֵאָרְׂשִי ות םֹוק לֶתָמּו דנסאנְׁשב
 אנְב הכ הנאכ ןיא רַב ות ָםֶסֶא הכ דננארבו

 :תסַא הדש הדאהנ םַא הררַכ

 דוֿכ .ןאנמשר אב הלתאקמ יארְב ות םוק רגַא
 ןוריב ישאב הדאתסַרפ אר ןאשיא הכ יהארְב

 יהנאכו יהָדיזגרַב ות הכ ירהש וסב ןאשיאו דנור
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 ח ןאהאשראפ לווא באתכ
 דנוארכ ְךזַנ םַא הדרכ אֹנְב ות ָסְסֶא תַהְנְּב הכ

 אר ןאשיא ערצתו אעד האגנַא : דניאמנ אעד

 :רָא אָגְב אר ןאשיא קחו ֹונְׁשַב ןאמסַא זַא

 ינאפנא אריז דנשאב הדיזרו האנג ותב רגַאו

 ךאנבצנ ןאשיא רב ותו דנכנ האנג הכ תסינ

 הדרַכ .םילפַת ןאנמשד ַתסַרְב אר ןאשיא הרש
 ןימזב אר ןאשיא ןאשיא ןאגדננכ ריסַאו ישאב

 :דֹנֵרַבְב יריסַאְב ךידזנ האופו רוד האוב ןאנמשד

 ריסַא ןַא רַד הכ ינימז רַד ןאשיא רגַא ספ

 ןימָז רדו דניאמנ תשנזאב הדַמָא דוכְב דנשאב

 הכ דוג הדומנ ערַצַת ות ָךנ דוכ יריסַא

 ראתפר הנארירשו הדיזרו ןאיצעו הדרכ האגנ

 אר ןאשיא הכ ינאנמשד ןימז רדו :םיִא הדומנ

 ימאמתבו לָר יִמאמְתְב דנשאב הדרב יריסַאָב
 הכ ינמז ױסְבֹו דניאמנ תשנזאב ּותָב דוב ןאג
 יהָדיֹגרַב הכ ירהַׁשֹו יהראד ןאשיא ןארַרַפְב

 ָךזנ םַא הדרכ אנָב ות ְסֲא יאֹרְב הב .יחנאבו

 ןאכמ הכ ןאמסַא זַא האגנָא : דניאמְנ אעד ות

 ןנשב אר ןאשיא ערצַתו אעד תסַא ות תנוכס

 הכ אר דוכ וה :רוָא אנב אר ןאשיא קחו

 ימאמתו אמנ פע דנשאב הדיזרו האנג ותב
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 ח ןאהאשדאפ לווא באתכ
 דנשאב הדיזרו ותָב הכ אר ןאשיא יאה ריצקת

 ןאשיא ןאגָדְנֹנכ ריפָא לֶד רד אר ןאשיאו זְרמאיִב

 : דניאמנ םהרַת ןאשיא רַב את אמרַפ אטע םחַרְת

 דנשאבימ ות הארימו ות םֹוק ןאשיא הכ אריז

 :ידרוֲא ןוריב ןהא ַהֵרֹוכ ןאימ זַא םִיַרְצַמ וַא הכ

 םוק ערַצְתְבו תַא הדנב ערב ות ןאמשג את

 רַה רַד אר ןאשיאו רש הדאשג לֶאָכׂשִי ות
 אריז = : יאמְנ תַבאָנֲא דניאמנ אעד ות ָךזמ הָנ

 ןאהְג יאה םוק ץימְג וַא אר ןאשיא ות הכ

 הכנאנג  יהָרומְנ ואתִממ שױכ | ַתִיִתְרַא יארְב

 ימאגנה ידאד הרעו הָשמ דוכ ָהֶדנב ָהטסאֹוב

 וא אראמ ןארַרַּפ הָוהְי דנואדכ יִא ות הכ

 ; ידרָוָא ןוריב רֶעָמ
 ןיא מאמת ןתפג זַא המלש ןוָג הכ רש עקאו
 שיפ זא רש גראפ דנואדכ ָךזנ ערַצַתו אעד

 תפד ןֵדֹומְנ זארדו ןדז ונאז וַא דנואדכ ָחַבְרַמ

 הדאתסיאו : תסאכרַב ןאמסַא יוסְב דוכ יאה

 תַכְרַב דנלב ןאוָאְב אר לֵאָרְִׂי תעאמנ יִמאמְת
 וכ הכ דננאדכ דאב ךראבָתמ :תֿפװ דאד

 דוב הדרכ הדעו הָנֹרַה קפאומ אר לֵאָבְׂשִי דוכ

 ד"נ היא תרצע ינימש הרטפה
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 הנת ח ןאהאשדאפ לווא באתכ
 הדעו מאמת זַא הכ אריז תסַא הראד ימארָא
 הדאד הָשמ דוכ ָהָדנְב ָהָטסאוָב הכ וכינ !אה

 מאמ יאדכ הֹוהְי : דאתפינ ןימזב ןככ ךַי רוב

 דובימ אמ ןארַרָּפ אב הכנאנג דשאב אמ אב

 אראמ יאה לֶדו :דיאמננ דרו דנכנ ךרַת אראמו
 קירט יִמאמִת רד את דנאדרגְב ליאמ דוכ וסב
 ארוא םאכחַאו ץיארפו רַמאוַא הדומנ ךולפ שיאה
 האגְנ דוב הרומרַֿפ רמַא אמ  ןארדַּפְב הב
 דנאדֹכ ָךַמ הכ יאעד ןיא האמלכו : םיראד
 אמ יאדכ הֹוהְי ךידזנ װרװ בש םַא התפג

 שיוכ םֹוכ קחו דוכ הדב קח את רשאב

 אָנְב וה רַה יאצַתְקַא בפח רב אר לֵאָרְשי
 פ דננאדב ןאהָג יאה םוק ימאמת את : דַרא

 אפ לד ספ :תסינ ירגידו תסָא אדל הָיהְי הכ

 את רַשאב לָמאכ אמ יאדכ הָוהְי אב אמש
 לְתַמ ארוא ךַמאוַא הדומנ ךולפ וא ץיארפ רַד

 : דיראד האגָנ רמָא
 כס ָךּוצחְב יו אב לֵאָרְִׂי ימאמְתו האשְראּפ םפ

 גס תַהָנְב הֹמלְׁשו :רנדינארבג אה ינאברק דנואדכ
 דינארלג דנוארכ יארב הכ יתמאלס יאבד
 דנפסוג ראזה תסיבו דצו ואנג ראזָה ודו תסיב
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 מ,ח ןאהאשדאפ לווא באתב ונת
 הנאכ awd ינָב עימו האשָדאו דומנ חבר

 האשדאפ זורנא רדו + : רנדומָנ ךירבת אר דנואדכ דס
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 תסַא דנואדכ ָהָנאכ שיפ הכ אר ןחצ טסו

 הכ יניִננָרְ ָחַבְרַמ הכנוג אריז דומָנ םידקת

 יאה ינאברק שיאנג ַתַהְנְב דוב דנואדכ ְךוצֹהְב
 יִתַמאַלְס יאה ינאבָרק היפו ידרָא יאיארַהו יֹנֲתָבוס
 ינתפוס :אה ינאבלק תַהְג ןָא ַא דוב ךוכ
 רד אר יתַמאְלְפ ַחְיאבְר היפו ידרַא יאיאדַהו
 ִמאֹמְתו המלָש תקו ןַא רו : דינארדג אננֲא
 ןָאו - דנתשאד האגְנ אר דיַע יו אב לאב
 םִיִרָצְמ יךאו את תַמַח לנדמ וא גרוב ןמגנַא
 ַרֹוצֹהְּב ור הד ראהָג ינעי תר תֿפַהו זור . תפה

 םוק םתשָה ןור רדו : דנרוב אמ יאדכ הוה

 תַכְרְב האשדאפ יארְב ןאשיאו דומרפ ץיכרמ אר

 יִמאמת בבסְב יִלָד שוכו ינאמראש אבו התסאוכ
 םוקבו דַוָד וכ ָהֵדַבְב רנוארב הב ינאסחַא
 דוֿכ יאה הֹמַכב דוב הדומְנ לֵאָרׂשִי  שיוכ
 : דנַתַֿפַר

 מ בכאב
 ןדומנ אֹנָב זא המלָש ןוג הכ רש עקאװ

 ןדְרוא אָגְב זַאו האשראפ ָהָנאֹכו דנוארכ ָהְנאכ

456 



 זנת מ ןאהאשדאפ לווא באתכ
 ראפ דוב התסאוכ המלש הכ ידוצקמ רַה
 : רש

 הכנאנג רש רַהאמ המלַׁשְב רניד ראב דנואדכ

 דנואדכו :דוב הש רהאמ יו רב ןֹועְבג רד

 ןמ ךוצחב הכ ארת ערצתו אעד תפג ארו

 אנְב הכ אר יהנאכ ןיאו םדומנ תַבאְגַא ידרכ

 הדאהנ דַנאְב את ןָא רד ןמ םאנ את ידומנ
 השימה ןכ לדו ןאמשְנו םֵדֹומְנ סידקת רש
 אב ות רנַא ספ : דוב דַהאכ ןֶא רד תאקוא
 וָד תַרַרְפ הכ ידֹומְב תַמאָקְתְסֶאְו למאכ לד
 ארת הָנרַהו יאמָנ ךולס ןמ ָךוצְב רומָ) ראתפר
 | ארמ םאכחַאו ןײארֿפו ירֹוֲא אָגָב םיאמרֿפ רמָא
 ה רַב את תְָטְלַפ יִכְרכ האננָא :יראד האננ
 דינאדרג םהאוכ רארק רַב דַבָאָב את לארי
 םתפגו םדאד הדעו | דִוָד ות רֵדַפַב הכנאנג
 דנׁשנְב לֵאָרְִׂי יסרכ רב הכיסכ ות זַא הכ
 ןארספו אמש רַנא אמַא : דש דַהאוכנ הוֿפַמ

 רַמאֹוַא הדינאדרנ ור ןמ ָתעבאתמ זא אמש

 האגְנ םדאר אמש ןארדפב הכ אר יצָיארַפו

 הדומנ תדאבע אר רגיד ןאיאדכ התפרו דיראדנ

 זַא אר לֵאָרׂשִי האגנָא : דינכ הדנֿמ אר אחנָא
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 מ ןאהאשדאפ לווא באתכ
 םהאוכ עטקנמ םדאד ןאשיאְּב הכ ינימז יור

 דוכ סא תַהְגַב הכ אר הנאכ ןיאו תכאס

 םהאוכ רוד | שיוכ ךוצה זַא םֶדומְנ םידק

 ברַצ אה םוק עימג ןאיִמ רד לֵאָרְׂשו תכאדנַא
 הנאכ ןיאו + רש דַהאוכ הכַהֹצִמו לתַמ לא
 הוצי הפרה 1 הכי:ידומְבייהיבהנ=י דהאוב:=יתָהְבַע

 דנהאוכו דז דהאוכ ריֿפַצ הרש רִיַחַתמ דַרֵדגְב ןָא

 ןינְג אֹרְג הנאכ ןיאבו ןימז ןיאְב דנואדכ תפג

 תַהְג ןיא זַא תפג דנהאוכו : תפָא הדומְנ למע
 ןאשיא | ןארַרָפ הכ אר דוכ יאדכ הָוהָי הב

 דנדרכ ךרַת דוב הדרַנָא ןוריב םִיַרְצִמ ןימָז זַא אר

 הדגפ אר אהנַא הרש ךךַסַמְתִמ רניד ןאיאדכבו

 ןיא .ימאמת דננאדכ אֹלָהְל דנַדומְנ תַדאבע
 : תסַא הדרוַא ןאשיא רַב אר אלַב

 הכ ילאס תסיב יאצקְנא זַא דעַב רש עקאו
 ָהָנאֹו דנואדכ הָנאּכ ינו הנאכ וד ןיא המלש

 רוצ האשְראפ םֶריִחו : דרַכימ אֹנְּב אר האשְךאפ

 אלטו רבֹונַצ בו דאזָא ורס בָנְב אר המלש
 דוב הדרַכ תַנאעֶא דוב התסאוכ הָנֹרַה קֿפאומ

 לִלָּפ ןימז רד רהש תסיב ְּךֶלֶמַה המלָש האננָא
 הביאה רהש ןדיד תהְגְב םֶריֵו : דאד םֶריִחְב
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 טנת מ ןאהאשדאפ לווא באתכ
 אמָא דַמָא ןוריב רוצ וא דוב הדאד ֹאְב המלַׁש
 יי םֵרְראֹרְב יִא תפגו :דמאינ דנספ ׁשֵרֵמַנְב אהנָא

 אהנָאו תסיִנ .יהָדישכב ןמְב הכיאה רהַׁש ןיא

 :דימאנ לּובָּכ ןימְז זורמָא את אר
 יי האשךאפ יארב אלט הָנַמ תסיו דצ םֶרֵחו
 וט המלש הכ הרכס באסַח תסַא ןיאו : ראתסרפ
 = דנוארב ָהנאכ יאנב תַהְַב דוב התפרג מַה
 רצחו םַלֵׁשּורְי יאה ראצֶחו אולִפו דוכ הנאו
 מ םִיְִצִַמ ָהאשדאפ הערפ הכ ארז + רז ודגמו
 שָתֶאְב ארנָאֹו הדומנ ריִכסַת אר ֶזָּנ הדמָא רב

 דנדוב ןכאכ רהַש רד הכ אר ןאיִנאָעְנַכְו דינאזוס

 < המלָש ןז הכ דוב ַתָכדְב ארנָאו דוב התשכ
 וי תיִבו רג המלשו + דוב הדאד רהמ תַהְגְב דוב
 הי אר ֹמְדַתו תַלְעַבו :דרכ אנָב אר ינאתחַת רח
 ש הכ ינבַמ יאה רהַׁש עימה : ןימְז יארחצ רד
 יאה רהׁשו אה הבְרע יאה רהשו תשאר המלש
 תשאד לִיַמ ּהמלש הכ אר הָננֶא רַהו אר ןאראוס
 דוכ :ָתְְלְמַמ ןימְז מאמת נבל םֶלָשורְי רד הכ
 כ הב ינאמררַמ יִמאמתו : (רומנ אנב) דָיאמְנ אנְב
 יקאב ןאיסוביו ןאיוחו ןאיִזירְפו ןאיִתיחו ןאיִרּומָא זַא
 אכ ןארַפַפ ינעָי =: דנדובנ לֶאְרָשְי נב זַאו הדנאמ
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 מ ןאהאשדאפ לווא באתכ סת
 וא רעב דנדנאמ קאפ ומה ידו לכ ןאשיא

 אר ןאשיא  דנֶתְְנאותנ לֵאָרְשִי ינב הכ ינאנָא

 רֹמָא את אר ןאשיא המלש דנזאס ךאלַח לכלאב
 ינב ַא אמַא : תכאס ןאמאלגו ראדג גארכ בכ

 הכלב תֿפְרְננ ימאלגב אר ידַהַא המלש לֵאָרׂשי
 ןאראדרפו ןארנרסו םאדכו יגְנִנ ןאדרמ ןאשיא

 דננאניאו + דנדוב וא ןאראוסו אה הבארע יאסַאורו
 דנדוב המלש יאה ראכ רב הכ הצאכ ןארָמאנ

 ראכ רד הכ יצאכשא רב הכ רֿפנ האגנפו דצנאפ

 רתכד ספ : דנתׁשאד יראכרס דנדובימ לוגשַמ דכ

 אֹנְב שיארְב הכ דוכ ָהְנאֿבב ךֶוָד רהש זא ןוערפ
 אר אול ןאמז ןָא רו דַמֲא רַב דוב הדרַכ

 ינאברק הבתרמ הפ לאס רַה המלה : דרָכִמ אֹנָב ה
 הכ יחַבְדַמ רב יתַמאַלָס הַיאבֹו ינַתֹכ יאה

 רבו * דינארלגאמ דוב הדרכ אֹנְב דנואדכ תַהגְב
 דינאררגימ רוכב דוב דנואדכ ׁשיפ הכ יחַבְרַמ

 ּךְלָמַה הֿמלׁשו + דינאפְר םאמתַאב אר הנאכ ספ וכ

 רחב ַהָראַנְכ רַב תֹוליִא :בֶנאָגְב הכ רֶבָנ ןויִצָע רד
 :תכאס אה יתְׁשַכ תסַא םורָא ןימְז רד םזְלק

 רדו דנדוב חאלמ הכ אר דוכ ןאגדגב םַריִחְו זנ
 הארמה אה יתשכ רד רנתשאד תראהמ אירד
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 אפת י,ט ןאהאשדאפ לווא באתכ
 חכ רנַתֿפַר ריִפֹואְב ספ : ראתסרפ .המלש ןאגדנב
 התֹּפָרְו אָגנֲא וַא אלט ָהָנַמ תסיבו רַצ ראה
 : דנַדרְָא ְךֶלֶמַה המלש יארב

 י באב

 א רַד אר המלש ַהזאוָא אָבְש תַכְלַמ ןוג

 ארוא את = דַמָא דינש דנואדכ םסֶסֶא ַהָראב
 ב ראב בַכֹמ אב ספ + דנכ ןאֹהַתְמַא ליאסמְב
 ראיסב יאלטו תאיִרֲמַעְב הכ ינארתש אבו גוב
 םלָשּוריב דוב הרש ראב אֹהְב ןארנ יאה גנו
 הָנֹרַה זַא יו אבו רֹמָא המלש ךוצהְב ,הרש .רָראו
 ג יִמאמְת המלׁשּו :דרכ .וגְתפג דוב שלֶ רד
 האשְאפ זַא זנו דומנ ןאיב ׁשיארְב אר שלאסמ
 ד תְַלַמ ות : דרכנ ןאיִב שיארְב הכ דנא יֿפֹמ
 אר יהָנאֹו דיד אר המלַש תֹמְכַה יִמאֹמְת אבָׁש

 ה ִסְלְגמו וא הרפס םאעמו : דוב הררַכ אנָב הכ
 אר שנאמדאכ סאבלו םאטנו אר שנאגדנב

 דננאדכ הְנאכְב ןָאְב הכ אר יִהָניְו שָנאיקאסו

 ו האשְדאפבו : דָנאֹמַנ רניד וא רד חור דַמָאִמ רַב

 ות תַמְכַחו אה ראכ הָראב רד הכ יהָואוַא תפג

 ז את אֹמַא : דוב תסאר םרינש דוֿכ תיאלְו רד
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 י ןאהאשדאפ לווא באתכ בסת
 רואב אר ראבֿכַא םַדידְנ דוכ ןאמשֶגְו םֶדָמאיִנ
 ' דוב הרשנ םאֹלֲעֲא ןמְב שַפְצִנ ךעאו םדרכנ
 הרינש הכ רבב זַא ות יךנמ תַדאעֶסֹו תַמְכֲח
 ות ןאדרמ לאהב אשוכ : תסַא הדאיז םדוב

 ות הב הכ תנאגרנב ןיא לאב אש'וכו

 : דנונשימ ארת | ָתַמְכִחְו דנַתסיִאיִמ | השימה

 תַבנַר ות רב הכ ות יאדכ הָוהְי דאב ךראבָהמ ט
 ןיא זַא .דינאשְנ לָארְׂשִי יִסְרכ רַב ארת התשאד
 תסוד דַבָאָב את אר לֶאְרְי דנוארכ הכ בבס
 תסַא הדומְנ בצנ יהאשְךאפ רַב ארת דראדימ
 האשְראפְבו .: יִרָוָא אגב אר תַלאדֲעַו ירואד את
 הדאיז ָךַה זַא תאירטעו אלט הנ תסיבו רצ
 תאירטע ןיא לֶּתְמו דאד אֹהְב ןארָג יאה גנו
 ןָאְב זנְַה ראד דלה המלְׁשִב אבש תכלמ הב

 זינ םַריַח יאה יתְׁשַכו + דַמאיַנ רניד ינאוארֿפ אי
 רח זַא לדנצ בג דנדרוָא ריפוא וַא אלט הב

 :דנדרוָא ריפוא זַא אֹהְב ןארְג יאה גנָפו הדאיז

 תַהְנְב אה ןותכ לדנצ בוָנ ןיא וא האשראפו ג
 טברבו אה דועו האשראפ הנאכו דנואדכ הנאכ

 לַדְנַצ וג ןיא לתָמו תבאס ןאיִנגמ יארְב אה

 המלשו : תסַא הרשנ הרידו הדמאינ זורמָא את ג
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 גסת י ןאהאשדאפ.לװא באתכ
 הכ ארוא ָהְדארַא מאמת אבש תַכְלַמְב ךְלֶמה
 כ וַא המלש הָגנָא יאֹוְכ דאד דוב התסאוכ

 ׁשנאגְדנַב אב וא ספ דישכב יױב שױֿכ הנאבולמ
 : תפר הדומְנ הגוַת דוב תִיאלוב
 יי דיפר .המלָש ךונ לאס ךי רַד הכיאלמ ןמ

 ומ הָננָא יאס :דוב אלט הנ ששו תצשו רְׁשְש
 ןאהאשראפ עימו ןאנאגרֹוב תראנתו ןארנאת זַא
 וט ךֶלַמַה המלׁשּו + דיסרמ תַכָלַמַמ ןאמַכאחו ברע
 רַה יארְב הכ תכאס ישב יאלט רפס תסיוד

 :רש הדרב ראכְב אלט לאה רַצָשָש = רַפס
 ייארְב הכ תכאס יִשֹכַנ יאלט ְךגוכ .ךפס דציס
 רש הדרב ראכב אלט יאנמ הס רַפַפ רַה
 ןונָבְל לגג ָהְנאֹכ רַד אר אהנָא האשְךאפו
 חי תכאס נאע וַא יגרזב תכַת האשדאפו : תשאדג

 טיהלַפ שָש אר תבַתו : דינאשופ ץלאכ וב ארנָאו

 ףרט ןיאבו דוב רודמ שבקע זַא תכת רסו דוב

 יולהַפַב ריש ודו דוב אה תסד שא יפרכ ףרט ןאו
 כ הדזאור אננָאו :דנדוב הדאתסיא אה תַד
 הלפ שש ןֶא רב ףרט ןַאו ףרט ןיא וַא ריש
 ןיא לֶּתְמ תַכְלְמַמ יה רד הכ רנדוב הדאתסיא
 אכ ies ףורמ יִמאֹמְתו : דוב הרשנ התכאס
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 י  ןאהאשדאפ לווא באתב דרסה
 ָהנאכ ףורט ימאמתו אלט וַא ְּךֶלֶמַה המלש
 אהנָא א יכי יהו דוב ץלאכ ךז א ןונָבְל לננג
 המלש םאיא רד ןֶא הכ ארז .דובנ הרקנ זַא

 יתשכ האשךאפ אריז | + דַמָא יִמָנ באפַחב יה בכ
 אירד יהב םֶריִח יאה יתשכ אב ישישרת יאה
 ךָי לאס הכס רַה ישישרמ יאה יתשַכו תשאד
 אה :ןומימו גאעו הרקנו אלטו רנדַמָאימ הבתרמ

 רד ּךְלֶמַה .המלש ספ : דנדרוָאמ אה סואמו ג
 רתגרזב ןאהג ןאהאשראפ עימג א תַמְכַהו תלֹוד

 אר המלָש ךוצח ןאהַג להַא  ימאמתו | : רש דב

 שלֶר רד ארכ הב - יתַמְכַח את דנדיבלטימ
 הידַה ןאשיא וא יכי רַהו + דנוְנָשָב דוב הדאהְנ הכ

 תוכלו אלט תאלָאו הרקנ ָתאלָא וַא אר דו
 לאסְב לאס אה רטאקו ןאבסַאו תאיִרְמעּו החלסַאו
 | : דנדרָואימ

 ראזַה .הררכ עמנ ןאראופו אה הבארע המלשו וב
 תשאד ראֹוס ראזַה הרואודו הבארע רצ ראהנו
 רנו אה הבארע יאה רהש רד אר אהנַאו

 הרקנ האשדאפו : תשארג םלָשורי רד האשדאפ וב
 דאזָא ור בונו אה גנַפ לתמ םלָשוהי רד אר

 ןאוארפ תסַא ארחצ רַד הכ גארא בג לתְמ אר |
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 הסת אי ,' ןאהאשראפ לװא באתכ
 חנ הדרוָא םִיַרְצַמ וא המלָש יאה בסַאו : תכאס

 אר אהנָא יאה התסד האשְראפ ןארגאתו רשימ

 טכ ךו :ןַײעמ ַתֹמְקְב אר התסד רה דנדירכימ

 וַא .הרקנ לאקתמ דצשש  ָתַמְיְקְב אר הבארע
 אר בסַא ךיו דנדינאסרימו דנַדרוַא ןוריב םִיְרַצִמ

 ןאהאשראפ מג יארְב ןינְנמהו האננַפו רצ תַמיִקְב

 ןוריב .אהנָא טסותְב םֶרֶא ןאהאשדאפו ןאיִּתַח

 : דנדרואימ

 אי באב

 א ביג ןאנז ןוערפ רתָבר יאוס ּךֶלֶמַה המלָשו
 ןאיִמּהָאו ןאיומע ןאיִבָאמ וַא אר  יראיסב
 ב תַמא וא : תשארימ תסוד ןאיתחו ןאיִנּודיִצו

 .לֵאָבְׂשִי יֵנְב ןאשיא ָהְראב רד דנואדכ הכיאה
 דיאיַנ רד ןאשיאָּב אמש הכ דוב הדומרפ אר

 אמש לֶד אדאבַמ רנאינ רד אֹמְׂשְב ןאשיאו
 המלשו * דננאדרג ליאמ דוכ ןאיאדכ וריפְב אר
 ג דצתפה ארואו :רש קַצְלמ תַבַחמְב אהניא אב
 ארוא לד שנאנת דוב הָעְתַמ רצו ונאב ןז

 ד עקאו הֹמלְׁש יריפ תק רנו : דנרינאדרג רב
 ביר ןאיאדכ ורַפְב ארוא לד שנאנז הכ רש
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 אי ןאהאשדאפ לווא באתכ

 דוד שרדפ לַד לִּתַמ וא לדו דנָתְבאס .ליאמ
 רד המלש ספ + דובנ לָמאכ שיאדכ הָוהְי אב
 םֹּכְלַמ בקע רו ןאיִנּודיצ יארכ .תֶרֹותְׁשַא בקע
 דנוארכ מנ רַד .המלשו : תפר ןאינומע סר
 דנואדכ רוד וכ רכפ לֶּתִמ הדיזרו תַרארְׁש
 : דומננ לַמאכ ורופ אר
 םלשורי ױרְב ור הכ יהכ רַד המלְׁש האננָא
 ןאיבָאומ ַסֶגְר הכ ׁשֹומְכ תַהְנַב רנלב ינאכַמ תַא
 :דרכ אֹנְב ןומע יִנַב סגר ךלמ תַהְגְבו תא
 יארב הכ דוכ בירֹנ ןאנז המה ָתַהָנְב ןיננמהו
 אה = ינאברקו דנריגאוסימ רוכב  שיוב | ןאיאדכ
 רנ דנואדכ םשכ ספ :דומנ למע .דנדינארדגימ
 א ׁשֵלָד הכ תַהְננֲא וא רש התכורפַא המלש
 הבתרמ וד הכ תשג ףְרַחְנמ לֵאָרְׂשִי יאדכ הוה
 באב ןימַה רד ארוא + הרש רַהאֹמ וא רב
 אר רִיִג ןאיאדכ וכיַפ הכ דוב הדומרֿפ רמַא

 הדומרפ רמא ואָב דנואדכ הֶננָא אֹמַא דִיאמְנַנ

 | : דָרואיִנ אָנְב דוב

 אר לַמע ןיא .הכנג תפג המלשב  דנוארב ספ
 םרומרַפ רמָא ותב הכ אֹרַמ ןַײארֿפו דהעו ירומנ
 הראפ ות וא אר תַנְטְלַמ התַבלַא יתשאדנ האננ
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 זפת אי ןאהאשדאפ לווא באתכ
 גי רַד ןכיל :דאד םַהאוכ תַא הדנַנְב ארנָא הדר

 םהאוכנ דִוָד תכרפ ָךָמאָבְב ארניא ות ָםאיַא

 םהאוכ הראפ ארנַא תַרַסַפ ַתסַד וַא אמָא דרב

 יי םַהאֹוכנ הראפ אר תַכָלְמַמ ִמאֹמְת ילו = : דרב

 םַא הדננ ָךֵמאָבְב אר  טבפ ךי הכלב ררַכ
 ַסַפְב םַא הדיזגרב הכ םֶכׁשֹרְי רטאכבו רוָד
 :דאד םהאוכ ות

 יי דינאזגנַא רַב המלׁש יארְב ינֵמְׁשד דנוארכו

 ןאהאשדאפ תירד זא הכ אר ימודָא דה ינעי

 ומ םֹודָא רד דֶוָב הכ ימאגנַה אריז + דוב םֹודָא

 ןפר יאֹרְב דוב רָכשל ראדרפ הכ בָאװ דוב
 םודָא ןארוכד יִמאמְתו דוב התפר ןאגַהׁשכ ןַדרכ

 וט לָאָרְשִי מאמת בָאװ ארז) + דוב התשב אר
 ןארוכד יִמאמְת את דנדנאמ אָננָא רד האמ שש

 זי אב דָרַה האגנָא (: דנתכאס עַטְקְנמ אר םֹודֲא

 רנדוב שַרָרַּפ ןאגְדנב וַא הב ןאיִמורָא יצעַב

 ילפט דדהו דוב םִיִרְצְמְב את  רנֶררַכ רארֿפ

 ה ןְרפְב הרש הנאור ןִיְרְמ וַא ספ + דוב ךוכ

 רָב דוכ אב אר ןֶרַפ וא רֿפנ דנו דנדַמֲא

 םִיַרצִמ האשראפ הערפ ךונ םִיַרצִמ הב התשאד

 שיארב יִתָשיִעַמְו דאד יהנאכ אֹרְו ואְו דנדַמָא
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 אי ןאהאשדאפ לװא באתכ חפת
 רדַהו : תשאד ינאורַא ואָב ינימזו דומָנ ןִיֲעַת טי

 רהאוכו תפאי ראיפב תאֹֿפַהְלַא העְרַפ בטנ רד

 נב וב אר הכלמ סיִנָּפְחַת רהאוכ ינעָ דוכ ןז
 יארְב םאנ תַבְנֹּנ ירַסַּפ סיִנָפִחִת רהאוכו : דאד כ

 וַא הערפ הָנאכ רד ארוא סיִנָפְחַתו דייאז יו

 רד הערפ הָנאכ רד תַּבְנו תשאד זאב ריש

 ה דהא ןות :: דובימ העֶרַפ ןארספ  ןאיִמ אכ

 הדיבאוכ שיוכ ןארַרָּפ אב דִוָד הכ .רינָש םיַרָצִמ

 העֶרפְב רדה תסא הררמ רַכְׁשל ךאדרס בָא

 : םֶוְרָב דוכ תיאלנב את הָרָב תצר ארַמ תפג
 םַכ זיִנ הָנ ןמ ָךנ ארת איִא תפג אֹרְו הָעְרַּפ ככ

 תפג יִורָב דוכ תיאלוב יהאוכימ ךניא הכ תסַא

 : אמְנ ץֿכרמ התַבְלַא ארמ ןכיִל יה

 ינעִי דינאזגנַא רב יו יארְב רניד ינָמָשד אדכו גכ

 שיוכ יאקַא ךמ וא הכ אר עֶדיְלאדּב ןֹור
 : דוב הדרַכ רארפ הָבֹוצ האשְדאפ | רֶזֶעְרַדַה

 ינופ ראדרַפ הדרכ עֶמְג דוכ ָךזַנ ידְנֶג ןאדרַמו דב

 * תשכ אר ןאשיא יִצְעַב דַוָד הכ ימאגנה רש

 רד הרש ןַכאס אָגנָא רדו דנַתְפְר קֶשְמְרְב ספ

 זור מאמת רד ואו : דנדומנ ינארמכח קָׁשַמַד הכ

 רַב הואלע דובימ לאְרְשָי ןָמָשִר המלָש יאה
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 טסת אי ןאהאשדאפ לווא באתכ
 תַרֿפַנ לֵאָרׂשִי זַאו דינאסַרמ דַרַה הב יב

 : רומנימ תנטלס םֶרֶא רַב התשאד

 וכ ָהָרְכַב הכ הָרֵרֲצ וַא יִמירפֶא טָבְנְרֶּב םֶעְבָר
 דוב ינז הניבו הָעּורְצְב ממ שרדאמו המלׁש
 :דרכ דנלב האשדאפ ָךַצְב זינ אר רוכ תפר
 דנלב האשָדאפ ךַצְב אר דוכ ַתַד הכנַא בבס
 אֹנְב אר אֹולֵמ המלש הכ דוב ןיא דרכ
 רימעת אר דִוָד דוכ ָךַרָּפ הש :ָהָנַכרו דרבומ
 וג ספ דוב יננג עאנש ָךְרַמ םַעְבְרֹו : דומנימ

 ידרַמ ראכ רַד הכ דיד אר ןאוג ןָא הֹמלָׁש
 ףסוי ןאדנאכ ךומא יִמאמְת רָב ארוא דוב גנַרְז

 : תשאמגב

 טכ םלֶׁשֹורְי זַא םֶעְבְרַי הב רש עקאו ןאמז ןָא רד
 ואָב האר רד איִבְנַה ינלישַה הָיְחַאו דַמָאיִמ ןוריב

 ןאשיאו תשאר רַב רַד הזאת ַהֵמאָֹו דרוכ רב

 ל ַהָמאָג הָיִחַא ספ :דנדוב אהנַת ארחצ רד וד רה

 הָרְזאודְב ארנָא התפֶרִג תשאד רַב רד הב יהזאת

 אל תַמְסַק הד תֿפג םֶעְבָרִיְו :דרכ הראפ תַמְסָק

 לֵאָרְׂשִי .יארכ הֹוהְי הכ ארז רָב דוב יארְב
 5 המ תסד זַא אר תַכְלְמַמ ןמ ךניא ריוגימ ןינְ
 בל ָךַמאֿבְו : םהְריִמ ותָב טבס הדו םנכימ הראפ
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 אי ןאהאשדאפ לװא באתכ עת
 זא הכ ירהש םֶלָשור רטאכבו | דוד ןמ ַהָדנב

 טבס ךִי םַא הריזגרב לֵאָרְׂשִי ינב טאבסַא ימאמְה
 ךרת ארמ ןאשיא הכנוג :דוב דהאוכ וא ןאוַא גל

 בָאומ יארכ שּומְכו ןאיִנֹודיִצ יאדכ תֶרתָשעו דנררכ

 רו דנדרכ הדנכ אר ןומענְב יאדכ םכְלַמ
 ןמ רֹטנ רד הָננֲאו דנדומננ ךולס ןמ !אה קירט

 ארמ םאכחַאו ןייארפו דנררואינ אָגְּב תסַא תסאר

 םאמת ןכיל :דנתׁשאדנ האנְנ דוד שררפ לתַמ דל
 הכלב תפָרְנ םַהאוכנ וא תסד וַא אר תַכְלִממ
 וַא םדיֹגרַב ארוא הכ דִוְר דוכ ַהֵדנַב ָךֶמאכְב

 התשאד האגְנ ארַמ ץיארפו רמאוַא הכ ורנָא

 רורפ שיאה זור םאיא ימאמת רד ארוא דוב

 שרספ תפד וא אר תנטְלַכ אמָא : תכאס םַהאו הל

 : דאד םַהאֹוכ ֹותְּב טבס הד ינעַי ארנַא התפר

 ןמ ַהֵדנֵב את רישכב םהאוכ ׁשֵרֹכַפְב טבס ךו ול

 הרימ רַב דוכ יארְב הכ ירהש םֶלָשְי רד דור
 רד ירונ םראדגב ןַא רד אר דוכ םֶסֶא את םִא

 םהאוכ ארתו : דשאב התשאר השימָה ןמ ךוצה ל

 תנטְלְס דראד ּוזְרֶא תלר הָנֹרַה קפאומ את תפר

 דהאוכ עקאװ : יוש האשדאפ לֵאָרְׂשִי רבו יאמְנ חל |
 יונשַב םיאמרפ רמַא ארת הָנֹרַה רגא הכ רש
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 אעת בי ,אי ןאהאשדאפ .לווא באתכ
 תסאר םֵרֿטנ רַד הָננֲא הדומנ ךולס םיאה קירמבו
 יראד האגְנ ארמ ךַמאוַאו ץיארפו ירֹוָא נב תפָא
 תשאד האגנ אר אהנא דוד ןמ ָהֵדנַב הכנאנג

 יארב םָכחַתְסִמ ָהְנאכו דוב םהאוכ ות אב האננָא

 אב ךִוָד אֹרְב הכנאנג דֹומָנ םַהאוכ אב ות
 טל ירדו :דישכב םהאוכ ותב אר לֵאָרְׂשִו םֶדרַכ

 תכאס םַהאֹוֿכ לילד רמַא ןיא בֵבכְב אר רוד
 :רֵבֲאְב את הנ אֹמַא
 מ םֶעְבַרו תשאר םֶעְבְרִי ןַתשכ ךצק המלש ספ
 םירֹצִמ האשדאפ קשיש ךזנ םִירְצִמַב התסא רַב
 : דָנאמ םִיַרצַמ רד המלש תאפו אתו דרכ ראפ
 אמ וא | ָתַמְכַתו דרכ  הָנרִהְו המלָש ךומא היקב

 בותכמ  המלש שאק באתכ רד .אהנָא איִא
 גט ימאמת רב םלשורי רד המלש הב ימאיִאְו : תסינ
 מ המלש םַפ + דוב לאס לה ררכ תֹנַמְלַכ לאש
 וכ הפ ךהש רדו דיבאוכ דו ןארַדפ אב
 תַנָמְלַפ וא יאָנ רד םָעְבַהְר שרספו רש ןפד דה
 : דומנ

 כלהבאפ

 א יִמאֹמֲת הכ ארז תפר םָכָׁש הב םֶעְבַהְר

 האשראפ ארוא את  דנֶדַמָא םֶכׁש הב לארי
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 בי ןאהאשראפ לווא באתכ בעת
 טַבְנָּב םָעָבְרִי ןוֶג הכ רש  עקאוו = + דנזאסב ב

 ךוצח וַא הכ דוב םִיַרצִמ רד וונה ואְו) רינש

 רד םֶעְבָרֹו הדרַכ רארפ אננֲאְב ְךֶלַמַה המלש
 ארוא הדאתסרֿפ ןאשיאו : דובימ ןכאס םִיַרְצִמ ג

 לֵאְרְִׁי ַתעאמְנ ימאמְתו םָעְבְרִי האגנָא (דנדנאוכ
 ות ררפ : דנתפג הדרכ ץרע םַעְבֲַחְרְבּו דנדמָא ד

 יִנדְנב ןָאְלַא ות אמא תכאס תַבָכ אראמ גי
 דאהנ אמ רב תכרפ הכ אר יניגנס יו תכס

 ןאשיאב :דומָנ םיהאוכ תַמְדִכ ארתו זאס ךבס ה

 רזנ ןאזַא רעבו דורְב רגיד ןור הפ את תפנ

 האשראפ םַעְבַחְרו :דנַתְפר םוק סָּפ דידרגרב ןמ

 המלש שרדפ ָתאיַח ןיח רד הכ יניאשמ אב
 הכ תפג הררכ תַרָׁשִמ דנדאתסיאיִמ ׁשֵרוצחְב

 באֹוָנ םוק ןיאְב את דיניבימ חאלַצ הָנ אמש
 רנַא דנתֿפנ הדרכ ץרע ארוא ןאשיא : םַהָד

 תַמְדַכ אר ןאשיאו יוש הדנָב אר םוק ןיא זורמָא

 אנאמה יוג ןאשיאב וכינ ןאנכסו יהָד באֹוָג הדומנ

 אמַא : דוב דנבאוכ ות ָהָדֹנַב תאקוא ָהָשימה ח

 דרכ ְךרַת דנדאד ֹואְב הכ אר ךיאשמ תרושמ

 דנדוב התפאי תֶיְבְרִת וא אב הכ ינאנאוג אבו

 ןאשיאבו : דרכ תַרְשִמ דנדאתסיִאיִמ שרוצחבו מ
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 געת בי ןאהאשדאפ לווא באתכ
 םוק ןיאְב הכ דינבימ חאלָצ הָנ אמש תג
 אר יג דנתפג הדרכ ץרע ןַמְּב הכ םיהָד באוג

 : זאפ ךבס תסַא התשאדג אמ רַב תַרְפ הכ

 ארוא דנדוב התפאי תֶיְבְרִת וא אב הכ ינאנאונו

 ותב הכ םוק ןיאְב הכ דנַתפג הררַכ באטְכ
 אראמ ני תררפ הכ דנא התפג הדרכ ץרע

 ךבס אמ יארְב ארנָא ותו תסַא התכאס ןיגנס

 רמכ וַא ןמ ָךְנוכ תשגנַא וגב ןינְג ןאשיאָב זאפ

 ןיגנס :י םֶרְָּפ לאחו : תסַא רַת תפלכ םֶרַּפ
 אר אמש גי ןמ אֹמַא תסַא הדאהנ אמש רב

 הנאיזאתב אר אמש םררפ * דינאדרג םהאוכ הדאיז

 אה בָרְקַעְב אר אמש ןמ אמא דומנימ היבנַת אה

 : דומָנ םהאוכ היבנַת

 םעְבַחְר ָךזְנְב םוק יִמאמתו םַעְבְרִי םֹוָס תר רדו

 התפגו הדומרפ האשְדאפ הכ יִוחַנְב דנדמָא זאב

 : דיִא ואב ןמ ד םווס ןו=רה-;הכ.;;הב .

 תרושמו דאד באוָג יתכַסב אר םוק האשְךאפו

 : ררַכ ךרת דנדוב הדאד וב הנ אר ךיאשמ |

 הדרכ באטכ אר ןאשיא ןאנאוג תְרְושַמ קֿפאומו

 ןמ אמא תכאפ ןיגנפ אר אמש ני םרדפ תפג

 םֵררַפ * רינאדרג םהאוכ הדאיִז אר אמש נוי
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 בי ןאהאשדאפ לווא באתכ דעת

 אֹמַא דומנימ היבנת אה הנאיזאתב אר אמש

 : דֹומָנ םהאוכ היּבנַת אה בֵרֹקַעְב אר אמש ןמ

 רמא ןיא אריז דרכנ תבאָנא אר םוק האשדאפו וט

 הכ אר ימאלכ את דוב הרש דנואדפ בנאנ וא
 טֶבְנְּב םָעְבְריִב .ינלישה הָיִחֶא הטסאוב דנואדב

 לארי ימאמת וגו : דנאדרנ תָבאֹת דוב התפנ מ
 דרַכנ תַבאְנַא אר ןאשיא האשְךאפ הכ דנדיד

 דנתפג הדאד באוָנ אר האשְךאפ םֹוכ האננָא

 ישא רֶפַּפ רו תסַא הֵצְה הָנ דוָד רד אראמ
 דֹורְב דוכ יאה הַמיַכְב לֵאָרְׂשִ יִא ביִצָנ הָנ

 ספ שאב הָגַתֹמ דוכ ַהנאכְב דוד יִא ךניאו
 םֵעְבַחְר אֹמַאו + דנתפר שיוכ יאה הֹמיַטְב לָאֵרׂשי

 ןכאס הָרּוהְי יאה רהש רד הכ לָארְׂשִי נב רב
 : דומנימ הנמל דנדוב

 גאב ךאדרס הכ אר םָרדא האשְךאפ םַעְבַהְרִו ה

 ראפננפ ארוא לֵאָרְׂשִי ימאמתו ראתסרפ דוב ןאריג
 הדומנ ליִנעַת האשראפ םֶעַבַהְרו ררמ הכ דנדרכ
 :ררכ רארֿפ םֶלָשּוריִבְו רש ראוס דוכ ַהָבאֹרַע רַב

 יצאע רֶוָד ןאדנאֿכ רַב ּורָמָאָב את לֵאָרְִׂי ספ טי
 ] : דנרש

 תעגארמ םַעְבְי הכ דנדינש לֵאָרְׂשִי יִמאמְת וו כ
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 העת בי ןאהאשדאפ לווא באתכ
 תעאמג ָךזנ ארוא הדאתסְרַפ ןאשיא תסָא הדרכ

 האשְדאפ לֵאְרְׂשִי םאמְת רַב ארואו  דנריבלט
 ןאדנאכ יִפָּב טקפ הֶרּוהְי בס וַא ריו דנתכאס

 : דרכנ ױריַפ אר דוד

 ןאדנאכ יִמאמְת  דיסְר םַלֵׁשֹורְיְב .םֶעְבַחְר = ןו
 רפנ ראזה דאתשהו רצ ינעי ןיִמיִנַב טְּבַסו הָדֹוהְי

 אב את דרַכ עמג אר הרומוַא גנג הדיזגרב

 אר תנמְלס הדומנ הָלַתאֹקמ לֵאָרְׂשִי ןאדנאֿכ
 : דנאדרגרב המלְׁשְדַּב םַעְבַחְרְ

 לזאנ אדפ ָךרמ הָיֲעַמִׁש רב דנואדכ:םאלכ אמַא
 הָרּוהְי האשראפ המלָשְּב םֶעְבַהְרַב : ת5ֿג הרש
 םוק ָהָיְקַבְבּו ןיִמנְו הָדּהְי ןאדְנאכ יִמאמַתְבו

 דיורמ דיוגימ ןינג דננאדכ = + וגָּב הדרכ באט

 דָיאמְנִמ  גנְנ לֵאָבְׂשִי ינב דוכ ןארדארב אבו
 רמָא ןיא הכ אריז דדרנרב דוכ .ַהְנאבב סכרה

 דנואדכ םאלכ ןאשיאו תסַא הדׂש ןַמ בֶנאַנ זַא

 דנואדכ ןאמרפ קֿפאומ התשְנרֶבו דֹנַדנְׁש אר

 : דנָדומְנ ראתפר

 הכ אֹנְב | םיִרְּפֶא ןאתסָהוכ רד אר םֶכָש םֶעְבְריו

 התפר ןוריב אנא וַאו רש ןכאס ןַא רַד הררַכ

 וכ וכ לָד רד :םֶעְבְרִ + דומָנ אֹנְב אר לֶאּנפ
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 בי ןאהאשראפ לווא באתכ ועת
 דָוָד ןאדְנאכְב תַנָטְלִפ לאח הכ דרַכ רבֿפ

 ןכינארַדג תַהְגְב םוק ןיא רַנַא : תשנְרב דהא כ

 דרב םלָשוריב דנוארכ ָהנאֿכב אה ינאברק
 םַעְבַחְר שױכ יאקֶאְב םֹוכק ןיא לד אנאמַה
 לתקְב ארמו תשנרב רדַהאוכ  הָרּוהְי האשךאפ
 דנהאוכ הָדּהְי האשְראּפ םַעָבַחְר ָךזנ הדינאסר

 ָהְלאפוג וד הדומנ תַרְוָש8מ האשךאפ ספ : תשנרַב הנ

 ןתפר אמש יארְב תפג ןאשיאָבו תכאס אלט
 ןאיאדכ לֵאָרְִׂי יא ןאה פא תַמָחַז םלׁשֹוריְב את

 יכי :רנַדרוֲא רב .םיִרְצְמ ןימז זַא אלת הכ ות טב
 רארק ןֶד רַד אר ירנירו תשאדג לַא-תיב רד אר

 ןָא שיפ םוקו רש האנג עאב רמַא ןיאו : דאד ל
 ןאכמ רַד אה הנאכו : דנתפרימ ןָד את ךיאי

 ינב זַא הכ םוק יִמאֹמְה זאו תכאס דנלב אה

 ידיע .םַעְבְרַ : דומָנ ןייעְת ןאנַהאכ .דנדובנ ול בל
 לֶתַמ האמ םהדזנאפ ןור רד םתֶשה האמ רד
 ןַא נו דרכ אפ רב תפא הָרּוהְי רַד הכ ידע
 למע רט ןאמַהְב לֶא-תיִב רַרֹו תפרימ חַבֹדמ
 ינאברק דוב התכאס הכיאה הלאסוג יאֹרְב הדומנ
 הכ אר  דנלב יאהנאכַמ ןאנָהאו דינארדֹגמ

 ור ררו :דאד רארק לֶא-תיִב רד דוב התכאס ל
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 | ב' ןאהאשדאפ לװא באתכ
 א הכ יהאמ רד ינעי םתשה האמ םהרזנאפ

 הכ הַבְרַמ מ דוב הדומנ עארְבָא דוכ לד

 ינב אבו תפרימ דוב התכאס לָאזתיִב רד
 רב חַבְרַמ ָךַמ אדומנ אפ רַב דיע לֵאָרְׂש

 : דינאזופימ רוכב הדַמֲא

 ףי-;םאב

 הָרּוהְי וַא דנואדכ ןאמרֿפְב יאדכ ךרַמ ךניאו

 זמ רוכב ןדינאוס תַהְנְב םֶעְבָרו דַמָא לֵאדתיִבָב

 דנואדכ ןאמרֿפב ספ :דוב הדָאתסיא חַבְדַמ

 חַבְרַמ יא חַבְרַמ יִא תפג הדרַכ אדְנ אר חַבְדַמ

 םאנ ּוהָישאי הב ירַסַּפ ךניא דיוגימ ןינָג דנואדכ

 ןאנהאכו דושימ הדיאז דִוָד ןאדנאכ תַהְנְב דראד

 רננאזופימ רוכב ות רב הכ אר דנלב יאה ןאנַמ

 םדְרַמ יאה ןאוכתְסאו דומנ דַהאֹוכ חְבְר ות רַב

 יתמאלַע זורנָא רדו : דינאחס דנהאוכ ות רב אר
 דנואדכ הכ יתַמאלַע תסַא ןיא תֿפנ הדאד ןאשנ
 רש דַהאֹוכ ךאָג חַבְרַמ ןיא ךנא תסַא הדומרֿפ

 : תשנ דהאוכ התכיר תפָא ןָא רב הכ יִרֲתסַכאבו

 אר אדכ ָךרַמ ןככ האשדאפ ןוָג הכ רש עקאוו

 הדרַכ אדְנ דוב לֶא"תיב רד הכ אר חַבְרַמ הכ
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 גי ןאהאשדאפ לווא באתכ
 חַבְדֹמ ַבְנאָג זַא אר דוכ תפד םֶעְבֲ דינש דוב

 וסב הכ שַתסדו דיריגב ארוא תפג הדרכ וארד

 הפ טד רש: ךשכ :הוב =יהּברַכ האלה וא

 חַבדֹמו : דַשָבְב ואב דוכ ךזנ ארנָא תסנאותנ

 תשנ התכיר חבדמ יור וַא רַתסְכאכו רש ךאָנ

 ןאמרֿפב ארכ ךְרִמ ןֶא הכ יתמאלע ָבֶסַח רב
 אדכ ְךְרַמ האשְךאפו :דוב הדאד ןאשנ דנואדכ

 הָּוהְי ָךמ הכניא אֹנַמְת תפג הדרַכ באטכ אר

 את יֹנכ אעד ןמ ארו יאמְנ ערַצַת דוכ יארכ

 אדכ מ ספ רש הדאד זאב ןמְב ןמ ףסד

 ואָּב האשְדאפ תפדו דומְנ ערַצְת דנואדכ ְךנ

 האשדאפו :דידרג לווַא למ הרש הדאד ואב
 איִב הנאכְב ןמ הקארמה תפג אדכ ךֶרמ ןֶאְב

 אֹמַא :דאר םהאוכ תַרנא ארתו אמְנ תַחאֹרֲתְסא

 דוכ הְנאכ ףצנ רנַא תפג האשדךאפב אדכ ךרמ

 אָנניִא רו םִיֲא יִמָנ ות קארמה יהֵדְב ןמְב אר
 דנוארכ אריז +: םשונימ בָא הנו םרוכימ ןאנ הנ ט

 תסַא התפגו הדומרֿפ רמָא ןינָג דוכ םאלַבָב ארַמ

 רַב יהֵָרֹמֲא הכ יהארבו שונמ באו רוכַמ ןאנ

 הכ יהאר זַאו תפרְב רניד ָהארְב ספ : דרנמ

 :הֹומָננ תענארמ דוב הדַמֲא לֶאתיִבְב
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 טעת גי ןאהאשראפ לװא באתב

 אידובימ ןָכאפ לָאדתיִב רד יהָדהכ לאס איִבָנ
 ןא הכ יראכ רה וַא ארוא הרַמֲא שנארספו

 רבֹכמ דוב הדרכ לָאדתיִב רַד ור ןָא ארכ ךרמ
 התֿפנ האשדאפב הכ אר ינאנכס זינו דנתכאס

 ןאשיא דפו :דֹנֵדֹרַכ ןאיב דוכ ָךַרָּפ יארְב דוב

 שנארספו תסַא התפר האר םאדכְב תֿפנ ןאשיאָב

 הָדּוהְי וַא הכ אדכ ָךְרַמ ןָא הכ רנדוב הדיד

 ןארַפְפְב ספ : תפר האר םאדכְב דוב הדמָא

 גאלאו דִיאראיִב .ןמ יארְב אר גאלא תפג ד
 ואְו +: דש ראוס ןָא רבו דנתפארַא ׁשיארְב אר

 טולב תַכְרְר יז ארוא התפר אדכ ךְרמ בקע

 ךרמ ןָא ות איִא תפג ארוא ספ תפאי התסַשְנ

 ןמ תֿפג יהֵרמֲא הָדּהְי וַא הכ יתסה אדכ

 איב הנאכב ןמ ָהארמַה תפג אר : םַתְסַה

 ות הארמה הכ תפג באוג רד וא :רוכב אדו

 רדו םש לבאר ות אבו םדרגרב םנאוַת ימנ
 : םשונימ בָא הנו םרוכימ ןאנ הנ ות אב אגניא

 תסַא הדש התפג ןַמְּב דנוארכ ןאמרַפְב הכ ארוז

 יהאר וַאו ׁשֹונַמ בָאו רוכמ ןאנ אנא רַד הכ

 ןמ תֿפג אר וא : אמְנַמ תַעְגארמ יהָדֹמֲא הב

 ןאמרֿפב יִהֲתְׁשַרֿפ םַתסַה איִבְנ ות לַתָמ זנ
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 גי ןאהאשדאפ לווא באתכ פת
 אב ארוא תפג הרש םֶלָבַתִמ ןַמ אב דנוארכ
 בָאו דַרֹוכְב ןאנ את ןאדרנרב תַא הנאכְב דוכ

 יו הארֹמַה ספ :תפג גורד ארו אֹמַא רֵׁשֹונְב טי

 ; דישונ בַאו רְרוכ אדג התשנרַב שא הנאכ רד

 דנדוב התסָשְנ הרפס רַב ןאשיא הכ ימאגנהו כ

 הדינאדרגרב ארוא הכ איִבָנ ןָאְב דנוארכ םאלכ
 הָרּוהְי א הכ אדכ ָךְרמ ןָאְבו :דַמֲא דוב אנ

 דיוגימ ןינְג דננאדכ תפג הדרַכ אדְנ דוב הרַמֲא

 ימכח הדֹומנ הרמת דנואדב ןאמרפ וַא הבנונ

 דוב הדומרֿפ רמַא תב תיאדכ הָוהְי הכ אר
 ותְב הכִיאג רד התשנרַבו : יתשאדנ | האגְנ גב

 אדג שונמ בָאו רוכמ אדג דוב הרש התפנ

 תנארַרפ רְבקְב ות ָךסג אָּרָהְל ידישונ בָאו ידְרוכ
 וא הכנא זא דעב ספ : רש דהאוכנ לאד
 שיארב אר גאלא דישונ בָאו דֶרכ אנ
 הרינאדרג רב הכ יאיִבָנ תַהְגְב ינעַי תסאראיב

 התפאי האר רד ארוא יריש תפר ןוו : דוב דב

 ואלאו רש התלכאדנַא האר רַד וא ךסנװו תשל

 הדאתפיא שאל ָךֶָנ זינ רישו הראתסיא ׁשיולְהַפְב
 רד אר דַסְג ןארדג האר יצעב ךניאו : דוב הכ

 הדאתסיא דַסג ָךזנ אר רישו הדש התכאדנַא האר
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 גי ןאהאשדאפ לווא באתכ
 ריפ איִבָנ ןַא הכ ירהש רדו דנַרַמָא פּפ דנדיד

 הכ איִבָנ ןונו + דנראד רַבַכ דובימ ןְכאפ ןָא רד

 ןיא תפג דינש דוב הדינאררנרַב האר זַא ארוא

 דררַמַת רנוארכ םכח וַא הכ תסַא ארכ ךרמ ןָא

 הכ הדאד רישָב ארוא דנואדכ אֹדָהְל דומנ
 הכ ימאלכ קֿפאומ תסַא התשכו הדירָד ארוא
 אר דוכ ןארַפפ סַפ : דוב התפג ואְּב דנוארכ

 ריִאראיִב ןמ יאֹרְב אר גאלא תפג הדרכ באטכ
 ְךַסְג הרש הנאור ואו : דנתסארַא ארנַא ןאשיאו

 רזנ אר רישו גאלאו התכאדנַא האר רד ארוא

 הדרוכנ אר רַפִג רישו תפאי הדאתסיא דג

 ךרמ ךַסָג אֹבָנ ןַאו + דוב הרירדנ אר גאלאו
 ארנא הדראדג גאלא רבו תשאד רַב אר ארכ
 את דַמֲא רהַשְב ריפ ַאיִבַנ ןָאו דרוָא זאב

 ארוא ָךַפְֹו : דיאמנ ןפד ארואו דריג םַתאַמ

 התֿפַרְנ םַתאֹמ וא יארבו דְראדנ ׁשיֹוִכ רְבִק רד

 הכנָא וַא רעו :ןמ רדארְב יא יאו דנתפג

 תֿפנ הדרכ באמְכ דוכ ןארַפַּֿפְב דרב ןפד ארוא

 אדכ ךרמ הכ ירבק לד ארַמ םַרימְּב ןמ וג

 םיאה ןאוכתסאו דינכ ןפד תסַא ןופדמ ןַא רד

 אריז : דיראדגב יו יאה ןאוכתסא יולהַפְב אר
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 די | ג ןאהאשראפ לווא באתכ
 רד הכ יחבדַמ הראב רד הכ אר ימאלכ
 ןאכמ יאה הנאכ ַהַמַה ַהְראב רו תסא לָא-תיִב
 רשאבימ הָרֵמאֹפ יאה ָךֶהַׁש רַד הכ דנלב יאה
 דהאוכ עקאו התבלַא רוב התפג דנואדכ ןאמרַֿפְב
 : רש
 דוכ ידר קירט וא םֶעְבְרִי רמָא ןיא וַא רעבו

 יאה ןאכמ יאֹרְב ןאנֶהאכ הכלב דומננ תשנואב
 תפאוכימ .הכרהו דומנ ןיִעַה םוק ץימג זַא דנלב

 יאה ןאכמ ןאנָהאֹב וא את דרַבימ ץיצכת ארוא
 ןאדנאפ האג תְעאב ראכ ןיאו :רֵשְב דנלב
 עטקנמ ןימז ור וא ארנָא את דידרנ םַעְבְי
 : תכאפ ךאלהו

 הע :באכ

 :רש ראמיב םֶעָבְרִי ךכפ הָיְבַא ןאמז ןָא רד

 תו .זיכרב ןָאְלַא הכ תֿפג דוכ ןָב םֶעְבְִ
 ןז ות הכ דנָסאנָשַנ את אמְג לידבָת אר דוב
 איִבְנַה .הָיִתֶא ךנא * ורב הלישבו יתסה םעֶבְר
 האשראפ םוק ןיא רַב הב תפג ןמ ָהְראב רַד הכ

 הד דוכ ַתסד רדו :תסַא אָננַא רד רש םהאוכ

 ו ךונ התפְרג לסע הוכו אה הָנילכו ןאנ ןרק
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 די  ןאהאשדאפ לווא .באתכ
 דושימ עקאו לּפַט רַב הֶנִנֶא וַא ארת ואו הב

 הדר ןינָג .םֶעְבְרִי ןז ספ :דאד דַהאכ רַבֿכ
 הָיִחְאּו דיסָר הָיִחֶא ָהְגאֿפְב התפר הלֶשְבְו תפאכרב
 יריפ זַא שנאמַשְגנ הכ אריז דניב תסְנאוַת ימנ

 : דוב הדש ראת

 רִיִאימ  םַעְבְרִי ןז ךניא תפג הָיְחַאְב דנואדכו

 יזיִנ תסַא ראמיב הכ שכספ ַהָראֹב רַד את

 ות וגב אנ ןנָג ואְב ספ דַכְרְּב ות א
 : דוב דַהאֹוכ  הָרְכְנְתִמ תַאיַהְב דושימ לֿבאד
 הכ ארוא יאה יאפ יאדְצ הָיִחִא הכ ימאגנהו
 םעְבָרי ןז יִא .תפג  דינָש דשימ לֿכאד רַב
 יהָתְבאס רָבֵנֲמ אר דוֿכ ָתֵאיַה אֵרְנ ןש לפאד
 הדאתסָרֿפ ות ָךנ תככ ַךכַכ אב ןמ הכ אריז
 לֶאָבְִׂי יאדכ הֹוהְי וגב םָעְבְרִיִבו ןרב :םַא הרש
 זאתממ .םוק ןאימ זַא אלת הכנג ךיוגמ יג
 : םַתֿכאפ םיִאְר לֵאָרְׂשִי דוב םֹוק רב אלתו םַדומָ
 ותב ארנָא הדירַד רְוָד ןאדנאכ וַא אר תַנֲטְלו

 גפת

= 

- 

- 

 = תכ ידובנ | דֶוָד ןמ ַהַרנב לֶּתְמ ותו םדאד
 דוכ לָד ִמאמִת אב התשאד האגָנ ארמ מאא

 תסאר ןמ ֿנ רַד הָננֲאו דומנימ ױביַפ ארמ

 ט המה וא ות אמַא :סבו תשאדימ לומעמ תסַא
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 די  ןאהאשראפ לווא באתכ רפת
 תרארש הדאיז דנדוב ות וַא לבק הכ ינאסב
 הרש התכיר יאה תבו ריג ןאיאדכ התפרו ידיזרו

 ידרוָא ןאגַהְב ארמ בצע יתכאס דוכ תב
 ךניא ןירב אנַּב : יתכאדנַא דוכ רכס תשפ ארמו

 םנאדרגימ ץֶראע אלב םֶעְבְרִי ןאדנאכ רב ןמ
 דאזָאו סובחמ רַהֹו אר דרמ רַה םַעְבָרְי זַאו
 םואסימ עטקנמ רַׁשאֹב לֵאְְׂשִי רַד הכ אר
 םזאדנַאימ רוד אר םֶעְבְרִ ןאדָנאכ ימאמתו

 ; דנזאדנַאימ רוד לֹכְלאָב אר ןגרַפ הכנאנג
 דנרוכְב ןאגס דַכיִמְב רהַׁש רַד םַעְברְי זא הכרַה אי

 דנכוכְב אוה ןאגרמ דכימְב ארחצ רַד הכרהו

 ות ספ : תסא התפג ארניא דנואדכ אריז בי

 יאפ ןדיפר ָךגמבו ווב דוכ ָהְנאכְב התסאכרב

 לאָרְׂשִי ימאמתו = + דרמ דַהאֹכ רֶסָּפ רהַשְב תואה
 דרָכ דנהאוכ ןפד ארוא הרומְנ הָחְונ וא יארְב
 לכאד רבקב םעְבְרִי לסנ זַא אהנַת וא הכ אריז
 תַבְסִנ וכינ ןיִנ וא אב הכניא תַלֲעְב רש רהאוכ
 תֿפאי םֶעְבְרי ןאדנא5 רַד לֵאָרְִׂי אד הייב

 רב יהאשדאפ זורמא דנואדכו + תסא הרש ד
 םעְבְרי ןאדנאכ הכ תֿכיננַא רַב דהאוב לאְרְש
 ןאלא (םִיוגְב) הָנֹו תכאפ דַהאוכ עַטקנמ אר
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 הפת די ןאהאשדאפ לווא באתכ
 וט אר לֵאָרְׂשִי דנואדכו :(תסַא הרש עקאו) זינ
 דוש ְךְרַחַתִמ בָא רד הכ ינ לתֶמ ד: רחאמ
 ןארדֶפְב הכ וכינ ןימָז ןיא זַא אר לארי השירו
 ןָאְב אר ןאשיאו דָנֵכ דַהאוכ דוב הדאד ןאשיא
 הכ אריז תכאס דַהאֹוכ הדנכארפ רהנ ףרמ

 אר דננאדכ ַתְׁשַכ התכאס אר דוכ םיִרשא

 וט ינאהאֹננ ָבֵבכְב אר לֵאָבְׂשֹו : דנַדרָא ןאניַהְב
 ְבֵכַתְרֹמ אהנָאְב אר לאש הדיזרו םֶעְבָרי הכ
 וי םַפ :הֹומָנ דַהאוכ םילֹסַת תסַא התכאס האנג
 אֵצְרִהְב הרש הנאורו התסאכ רַב םַעְברָי ןז

 רַפַּפ הנאכ ָהְנאתסָאְב שנדיפר ָךַרְנֹמְב דַמָא

 ׁשיארבּו דנדרכ ןפד ארוא לֵאָרְׂשִי ימאמתו :דֶרֹמ
 הכ דנואדכ | םאלַכ קֿפאומ דַתֿפַרְו םתאמ

 : דוב התפנ איִבְנַה הָּיְהַא דוכ ָהדנב ָהטְסאוְב

 שי הנוגְנו דרב גְנָג הנוגג הכ :םַעְבְרִי עיאקו היקבו
 םאיִא ךיראוַה באתכ רד ךעא רֹומָנ תנטְלַפ
 כ הכ ימאיַאו : תפָא בותכַמ לאָרְִׂי ןאהאשדאפ
 סָּפ דוב לאס ודו תסיב דומנ תַנָמְלַפ םֶעְבָ
 es בָרָנ ׁשֵרכֲפו דיבאוכ דוכ ןארַרֶּפ אב

 : רש האְשָראפ
 אכ דרַכימ  תַנָטְלַמ הָרהְי רד הֹמלְׁשְְּב םַעְבַחְר
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 די ןאהאשדאפ לווא באתכ ופת

 דוב הלאפ ךַו להָנ רש האשדאפ וג םֶעְבַחְר
 תאכסַא אמת זַא דנואדכ הכ ירהש םלשורי ררו
 א רד אר דוכ ַתְכַא את דיזג רַב לֵאָרׁש
 שרדאמ םֶסֶאְו דרכ יהאשדאפ לאס הַדֹפַה דרארגב

 דננאדכ רמנ רד הֶרּוהְו : דוב תיִנומָאָה הָמעַנ בכ

 רתשיב דנדרכ הכ ינאהאנגבו דנדיזרו תַראָרְׁש

 יאה ןאכמ זינ ןאשיאו ; רנררוָא ןאָגְיִהְב ארוא גב

 דנלב לַת רח רב םיִרשַאו אה ןותסו דנלב
 זינ .טאולאו + דנדומְנ אֹנָב זס ָתְכְרִר רה .ךיזו דב

 הכיאה תַמא תאסאְנר קֿפאומו דנדוב ןימָז רד

 דוב הדומנ גארכָא לֵאדְׂשִי ינב צה זַא דנואדכ
 האשךאפ םֵעְבַחְר םננפ לאס רו :דנדומנמ לַמַע הב

 םֶלָשּורְיְב םירצִמ האשדאפ קשיש הכ רש עקאו
 הנאזכו דננאדכ ָהנאכ יאה הנאזכו + דַמָא רַב וב

 אר זיִנ המַהו תֶּפְרִג אר האשדאפ הנאכ יאה

 המלש הכ יאלט יאה רַפַכ עימנו תשאר רַב
 ןנעב האשדאפ םעְבַהְְו = : דרב דוב התכאס מ

 ָתפְרְב אר אהנָאו תכאס ןיִנְנְרֶב יאה רַפָפ אהנָא

 אר האשדאפ ָהְנאכ ךד הכ ינארָטאש ןאראדרַס

 הכ יתקו רַהו : דֶרפְס דֹנדרַכמ ינאב האגָנ חב
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 זפת וט , די ןאהאשדאפ לווא באתכ
 ןארמאש רשימ לכאד רנואדכ ַהנאֹכְב האשךאפ
 הָרְנחַב אר אהנָאו דנתשאדימ רַב אר אהנָא

 טכ םַעָבַחְר עיאקו היקבו = : דנדרוַאימ ואב ןארטאש

 ָםאיִא ךיראות באתכ רד איִא דרכ הָגֹרַהו

 ל ןאיִמ רדו : תסינ בותכמ הָרּוהְי ןאהאשדאפ

 גג ןאשיא יאה ר יִמאמְת רד םֶעְבְרו םַעְבְחְר

 אל רדו דיבאוכ שיוב ןארדפ אב םֶעְבַחְרו : דובימ

 שרדאמ ָםֶסָאֹו רש ןפר דוכ ןאררפ אב רִוָד ךהש

 שיאָג רד םאיִבַא ׁשֵרכפו דוב תינומע הָמֲעַ

 : דומנ יהאשדאפ

n rn pe. amן  

 א טָבְְרַּב םעְבָכַי יהאשראפ םֹהַדנַה לאס רדו
 רד לאס הפ : דש האשראפ הָדּוהְי רב םיבַא
 רתכד הָבַעְמ שרדאמ םֶסֶאו רומנ תנמלס םלׁשוי
 שרַרַפ הכ ינאהאנג ימאמת רו + דוב םולָשַבַ
 אב שלו דומנימ ךולפ דוב הדרכ וא א לכק
 : דובָנ למאכ דור שרדַּפ לד למ שיארכ הוהי
 רד ירונ ארו דִוָד ךֶמאַכְב שיארכ הָוהְי אמא
 רב ןָא וַא רעב אר שִִֶפ את דאד םלָשר
 : דואמנ ראֹותסא אר םׁשֹרו דנאדרג ראדק
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 ומ ןאהאשדאפ לווא באתכ חפת
 דוב תסאר דנואדכ מנ רד הָננֲא דוד .הכנוג ה

 הדומרפ רמַא ארוא הָנֹרַה זַאו דְרוַאימ אָנְב

 רגמ דוב הדומננ ואנה שרמע יאה ור אמת

 םעְבַחְר ןאיִמ רו :יִּתיִחַה היא מא רד ו
 היקב : רוב גְנְג שרָמע יאה זור םאמְת םָעְבְרִו ז

 ךיראות באתכ רד איִא דרכ הָנֹרַהו םִיִבַא עיאקו
 ןאימ רדו תסינ בותכמ הָדּוהְי ןאהאשדאפ םאיִא

 : דוב :גְֶג .םָעְבְ םִיבֲא
 ךהש רד ארואו דיבאוכ שיוכ ןארַדְפ אב םֶיְבאְו ח

 תל שיאג רד אָסֶא שרספו דנֶררַכ ןפד ךוָד
 : ומ

 אֵפֲא לֶאְרְשי האשדאפ םֶעְבְרִי םתפיב לאס רדו ט
 להג םלׁשוהי רדו : רש האשְראּפ הדוהי רבי

 הכעמ שרראמ םסָאו דרכ יהאשךאפ לאס ָ
 לטנ רד הָננֲא אָסֶאְו : דוב םֹלָׁשְבַא ְךַתכד א

 :דומְנ למע רוָד שרפ לֶתָמ דוב תסאר רנוארב
 ארואה תבו דרכ .ןוריב תואלו זַא אר טאולַאו כ
 ךדאמו : דֹומָנ רוד דנדוב התכאס שָנארַרָּפ הכ ג

 דרָכ לּעַמ ןדוב הכלמ זַא וינ אר הכַעמ דוב
 התבאס הרישַא ְתַהְנִב ילאתמַת וא הכ אריז
 רָד ארנָא הדומְנ עטק ארוא לאתמְת אָסֶאְו דוב
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 טפת ומ  ןאהאשדאפ לווא באתכ
 די דנלב יאה ןאכַמ אמַא : דינאזוס ןורדק ידאו

 םאמת רד אָסֶא לד ןכל רשנ התשאד רב
 ומ אריאה זיו : דובימ לָמאכ דנואדכ אב שַמאיא
 הרומְנ ףקו שדוכ הָננָאו הדרַכ ףקו ׁשררְפ הכ
 דנוארכ הנאכ רד .ףורטו אלטו הרקנ וַא דוב
 ומ האשְדאפ אָשְעַבו אָסֶא ןאיִמ .רדו :דֵרָא רד

 : דובימ גְננ ןאשיא יאה זר םאמְת לארי
 וי הרַמָא רַב הָדּוהְי רַב לֵאָרְׂשִי האשראפ אְׁשֲעַבּו
 ךזנ יסָב הכ רראדגנ את דרב אנְב אר הָמָר
 :רִיאמְנ דַמָאו תפר הָרּהְי האשראפ אָסא
 חרד הכ אר אלטו הרקנ אמת אסָא האננָא
 הנאכ יאה הנאזכו דנואדכ הנאכ יאה הנאמ
 תְסְרְב ארנָא התָּפְרְג דוב הדנאמ יקאב האשךאפ

 אר ןאשיא האשְךאפ אָפֲאו דֶרפְס דוכ ןאגְדְנַב

 םֶרֲא האשדאפ וי ןֶּב ןמרבט ןְּב ררֲחְְּב דו
 : תפג הדאתסרפ דוב ןנאס קָשָמִר רד הכ

 מי ות ְךֵרָפו ןמ רֵרפ ןאיִמ רדו ותו ןמ ןאיִמ רַד

 אלטו הדקנ וַא יהיה ךניא תסַא הדוב דהע
 אב אר דוכ ךהעו איב ספ םדאתסרפ ות דזנ
 מ א וא את ןַכָשְב לֵאָרְׂש האשדאפ אשְעּב

 כ תַבאָגִא אר האשדאפ אָסַא רַרָהְדְּבּו : דורב ןמ
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 וט ןאהאשדאפ לווא באתכ צת
 יאה רהש רַב אר דוכ גאופַא ןאראררַפ הדומנ
 הכַעַמתיִּב לבָאּו ןֶּו ןויעו דאתסרפ לארי
 לת ןימז יִמאֹמְת אב אר  תורָנַּכ מאמו

 אב .דינש ארנא אָשְעַב ןוו : תכאס בולנמ אנ
 תַמאקַא הָצְרִת רַד הדרכ ְךרַת אר הָמְר ןדומנ

 ארְנ הָדּוהְי םאמְת רד האשדאפ אסָאו : דֹומָנ בב
 את רובנ ינְתַתְסמ ןָא זַא ידַהַא הכ ראד ₪

 אשעב הכ ארנָא ָךוְנו הָמְר יאה גנס ןאשיא

 עַבְּג האשדאפ אָסַאְו דנתשאר רב דֶרַכימ אנב

 היקב :דומנ אנְב אהנָא אב אר הפו ןמנְּב
 רהשו דרַכ הָנֹרַהו וא ְָךוהַתו אָסַא עיאקו יִמאמת

 םאיִא ךיראות באתכ רד איִא דֹומָנ אנב הכיאה
 ןאמז .רד אֹמַא תסינ רֹוכדַמ הָדּוהְי ןאהאשךאפ

 ןארדפ אב אָסָאו :תשאד אפ  ךרד ׁשיְריִפ רכ
 שנאררפ אב ךוָד רהש רד ארואו דיבאוב שיוכ
 תנטלכ ׁשיאנ רד טפְׁשוהְי שרמת דנדרכ ןפד
 : רומנ

 בְנ הָרּוהְי האשדאפ אָסָא וה לאס רדו הכ
 רַב לאס ודו דש האשדאפ לֵאָרְׂשִי רַב םַעְבְרדַּ

 דנואדכ מנ רד הָננֲאְו : דרַכ יהאשךאפ לֵאָרׂשִי ו
 דוכ ָךֵדְפ ָהארֶבו דרנָאימ אָגְב דוב דנכְּפ אנ
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 אצת ומ ןאהאשדאפ לווא באתכ
 האנג :ָבֶכַתְלִמ ןָאב אר לֵאָרְׂשִי הכ וא ָהאנְבו
 מ הכ הָיִחַאְדִּב אשָעַבּו :דומנימ ךולס דוב התכאס
 תיגנַא הנתפ יו רַב דוב רֶכָשָשְי ןאדנאנ זַא
 רוב םיִּתְשְלַפ ןאזַא הכ ןֹוּתְבִג רד ארוא אשנב
 הרצאחמ אר ןֹוּתְבְנ לֵאָרְׂשִי יִמאֹמְתו בָרָנְו תשכ
 ָהאׂשָראֹפ אפָא סוס לאס רו + דנדוב הדומנ
 תנטלס שיאָג רו תשכ ארוא אָשְעַב הָדֹהי
 טכ ןארנאכ םאמְת רש האשדאפ וא ןו + דומנ
 הדנז םעְבְרִ יארְב אר יסכו תשכ אר םֶעָבְר
 םאלכ קֿפאומ דרַכ ךאלַה אר המָה את תשאדגנ
 ינליִשַה .הָיִחַא דוכ הדב ָהָטֹסאֹוב הכ דנואדכ
 ל םַעְבָרַי הכ דש ינאהאנג ַבֵנסְב ןיאו :דוב התפנ
 התכאס האנג בָכַתְרֹמ אהנָאְב אר לֵאָרְׂשִו הדיזרו
 ןאֵַהְב אהנֲאְב אר לארי יאדכ הוה םשכו
 אל דרכ הָנרַהו  בֶדָנ עָיאקו ַהָיְקַבּו : דוב הדרוַא

 לאָרְׂשִי ןאהאשדאפ אא ךיראות ְבאתָכ רד אא
 כל האשְךאפ אָשְעַבּו אָסֶא ןאיִמ רדו :תסינ בותכמ

 : דובימ גְנֶג ןאשיא ואה ור םאמת רד לָאְרְשי
 ל אָשָעַב הָרּוהְי האשראפ אָסֶא וס לאס רד
 האשדאפ הָצְרִת רד לֵאָרְׂשִי מאֹמְת רב הָיִחַאְב
 -ל רד הֶננָאְו + דומנ תַנמְלַס לאפ ראהו תסיבו דש
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 זמ ,וט ןאהאשדאפ לווא באתכ
 םַעְבְרִי הארו ררכימ דוב דנספאנ דנואדכ מנ
 האנג ָבְכַתְֹמ ןָאָב אר לֵאְְׂשִי הכ יהאנגבו
 :רוממ ךולס דוב התכאס

 וט באב

 ָהְראב רַד יֵנְנֲחְַּכ אּוהָי רב דנואדכ םאלכו
 ךאכ וַא ארת הכנוג + תֿפנ הרש לןאנ אָשָעַב

 לֵאָבׂשִי דוכ שק רב ארתו םֶתשארפַא רַב
 ךולס םַעְבְרִי הארב ות אֹמֲא םַתֹכאכ אושיפ
 התכאס האנג בֵכַתְרִמ אר לֵאָרְׂשִי ןמ םוק הדומנ
 ןאָנַהְב וכ ןאהאנג וא ארמ ָתְׁשַכ ןאשיא את
 לכלאב ארוא הנאו אָׁשֹעַב מ ךנא + דנא
 הנאכ למ את הנאו דמנ םהאוכ לת

 ד

 ה

 ו

 ז

 א הכ ארנָא : רינאדרנ םהאוכ טֶבָנְדִּב םֶעְבְרי

 ארנַאו דנרוכב ןאגס דַרֵמְב רהש רד אָשְעַב

 : דנרוכב אֹוַה ןאגרמ דָרִמְב ארחצ רַד הכ

 וא התו דרכ הָנו אָשָעַב עיאקו היקנו
 ןאהאשדאפ | םאיִא ךיראות באתכ רד איִא

 ןאררפ אב אָשְעַב ספ : תפינ בותכמ לֵאָרְׂש
 הָלֶא שרספו רש ןופדמ הַצְרִת רדו דיבאוכ דוכ

 דנואדכ םאלכ זיו + רש האשדאפ שיאג רד
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 גצת זמ ןאהאשראפ לווא באתב
 אְׁשֲעַב ָהְראב רד רש לזאנ יִנְנֲחְַּב אּוהָי רב
 רד הכ יתרארש םאמַת בַבְסַב םַה שנאדנאכו
 לאמעַאב ארוא םשּכ הדרוַא אָגְב דנוארכ ךטנ
 ןאדנאכ לתו דא ןאַַהְב רוב יאה תסד

 ארוא הכ בבס ןיא זַא םַהו דידרנ .םַעְבָר
 : תשכ

 ח הָדּוהְי האשךאפ אפָא םשָשו תסיב לאס רדו
 האשְראפ לֵאָרְׂשִי רב הָצְרִת רד אַׁשֹעַבְַּב הָלֵא
 יִרָמְז וא ָהָדֹנַו : דומנ תנמלס לאס ודו רש
 וא רַב דוב וא יאה הבארע ףצנ ָךאדרפ הכ
 אֵצְרֲא ָהְנאֹכ רד הָצְרֶת רַד ואָו תכיננַא הָנְתַפ

 דישונימ דוב הָצְרִת רד וא ָהנאכ ָךטאֹנ הכ

 רד ארוא הרש לכאד יִרְמְח : דומנימ יתסמ
 רז הָדּוהְי האשךאפ אָסֲא םתֿפהו תסיב לאס
 האשדאפ ןוו : רומָנ תנטלס ׁשיאג רו תשכו
 אֵׁשֲעַב ןאדנאכ םאמת תסשנְב יו יִכְרכ רבו רש
 באחצאו אֹבָרְקַא א דֶרַמ ךי הכנאנג רז אר
 םאמת יִרְמְז ספ + תָשארגנ יקאב שיארב ארוא
 דנוארפ הכ ימאלכ קפאומ אר אָשָעַב ןאדנאב
 התפג אָשְעַב ָהְראב רד איִבְנַה אוי ַהֵטֵסאֹוב
 יי הכ ינאהאנג יִמאמת בבכב :ררכ ךאלַה דוב
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 ומ ןאהאשראפ לווא באתכ רצת
 לֵאָרְׂשִו הדרכ הֶלַא שֵרכפ הכ ינאהאנגו אָׁשֲעַב
 ידֹמְב דנדוב התכאס האנג ָבָכַתְרֹמ אהנָאב אר
 ואדכ הוי םשפ שופ לטאבַאְב ןאשיא הב

 עיאקו הקו : דנַרְרוָא ןאַאַהְב אר לֵארׂשִ די
 ַםאיִא ךיראות באתכ רד איִא דרכ הָגרַהו הלא

 : תסינ בותכמ לֵאָרְִׂי ןאהאשָראפ
 הָרּוהְי האשראפ אסא םתפהו תפיב לאס רדו
 רד םקו דומנ תנמלס ור תֿפַה הָצְרִת רד יֵרְכז
 הדו ודא דוב םיּתׁשְלַפ ןאזַא הב ןֹותִַּג ךֶבארב
 הכ דנרינש דנרוב ודרא רד הכ ימות :דנדוב
 התשכ זינ אר האשדאפו התכיגנַא רַב הנְתֿפ יִרְמז
 ראדרכ הכ אר יִרְמֲע לֵאָרְׂשִי ימאמת ספ תסַא
 לֵאָרְׂשִי מאמת רב ור ןאמה רד דוב רכְׁשל

 יִרָמִע האגנָא : דנתכאס האשראפ ודרא רח זי

 הֵצְרַה הַדַמָא רב ןותְבּג זַא י| אב לֵאָרֹׂשִי םאמתו
 רהש הכ דיד יִרָמְז ןוגו : דנדומנ הרצאחמ אר חי

 הרש לֿבאד האשדאפ ָהְנאכ ךצקב רש התפר
 דינאזוס שָתֶאְב שיוכ ְָךַכ רַב אר האשְךאפ ָהְנאכ

 הָגנֲאְו דיזרו הכ דוב ינאהאנג ָבֶבסב ןיאו : דרו טי

 אגב דוב דנספ אנ דנוארכ רָמנ רד הכ אר

 דוב הדיזרו וא הכ יהאנגבו םַעְבְרִי ָהארְבו דֵרֹוֲא
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 זמ  ןאהאשדאפ לווא .באתכ
 :תכאס האנג ָבֶבַתְרִמ זינ אר לֵאָרְׂשִי הדומנ ךולס
 התכיגנַא רַב וא הכ יהָנְתַפו יִרָמְז עיאקו היקב
 ןאהאשדאפ םםאיָא ךיראות באתכ רד איִא דוב

 : תפינ בותכמ לֵאָרְׂשִ
 רנרש םיסקת הקרפ ודב לֵאָרְׂשִי םוק האננָא

 ארוא את דנתשנ תַניִגְּב יִנְבִת עבאת םוק פצנו
 אמַא :יִרָמַע עבאת רניד ףַצִנו דנזאפ האשְדאפ

 עָבאת הכ ימֹוכ רַב דנדוב יִרָמַע עבאת הכ ימוק

 יִנָבְת ספ דנמָא  בלאג דנדוב תַעְְֵּב יִנְבַת
 : דומנ תנַטְלס ירָמֲעְו ררמ
 ירָמַע .הָדּוהְי האשְראּפ אסָא כו יס לאס רד
 תל לאס הרזאודו רש האשדאפ לֵאָרְׂשִי רב
 ספ :דרכ תנמלס הַצְרְת רד לאס שש  דומנ
 דירַכ הרקנ הנ ודב רֶמָש וא אר הרמאס ָהוכ
 אנְב הכ אר ירהַשו תכאס יאנְב הוכ ןָא רדו

 הָרמאכ דוב הוכ ָךְלאמ הכ רֶמָש םאנְב דרַכ
 דנספאנ רנוארכ מנ רד הָננֲא ירְמֲע : דימאנ
 א שיפ הב ינאנַא ָהַמַה וַאו רֶרוָא .למעב דוב
 האר יִמאמְתב הכ אריז :דרַכ רַתְדַב דנדוב וא
 אר לֵאָרְׂשִי הכ ינאהאנגבו טֶבְנְִּב םֵעְבָרָי יאה
 הכ ידֹוטְב דוב התכאס האנג ָבֵכַתְרמ אהנָאְב

495 

 הצת

 אכ

 בכ

U ג 

 דכ

 הכ



 זמ ןאהאשראפ לווא .באתכ וצת
 לֵאָרְׂשִי יארכ הֹוהְי םשכ שיוב ליטאבַאב ןאשיא

 לאמא היו : רומעמ ךולס רֵרוֲא ןאַעַהְב אר מ
 באתכ רד איִא דומנ הכ יֵרַהַתו דרכ הכ יִרְמָע
 : תפינ בותכמ לֵאָרְׂשִי ןאהאשדאפ ַםאיִא ךיראות

 הָרְמאס רַדו דיבאוכ שיוכ ןארדפ אב יִרְמָע ספ חמ

 :דומנ תַנָטְלַס שיא רד בָאְחַא שרפו רש ןוֿפדַמ
 אָסֶא םתְשַו יפ לאס רד :יִרְמְַַּב :בָאְחַו כ

 רש האשַראפ לֵאָרְׂשִי רב הָרּוהְי האשָראפ
 תסיב הָרָמאפ רַד לארי רַב יִרֲמֲעְרִּב בֵאְחַאו
 וא יִרֲמֲעְדִּב בָאְהַו :דומנ תנַמְל לאס ודו ל

 מנ רַד דנדוב וא וַא לבק הכ ינאנָא ָהָמַה
 וא ןדומנ ךולס איו :דרכ רתדב דנוארכ אל

 לֶבְיִא הכ דובימ להַס טֶבְְַּב םֶעְבָרי ןאהאננב
 נב .זינ אר ןאיִנודיִצ ַהאשראפ לעת ְךֵתֹכד
 ארואו  דומנ תַדאבִע אר לַעַב התפרו תפר
 ; דרָב הדג

 רד הכ לעב הנאב רד לעב תַהְנְב .יִחָבְרַמְו בל
 כאָהַו :דומנ אפ רַב דוב התבאס הַרָמאפ ל

 דוכ לאמעַא רַד בֶאָהַאו = תכאס אר הרׁשַא
 אר לֵאָרְִׂי יאדכ הֹוהְי םשכ הדומנ טארֿפָא
 לנק הכ לֵאָרְׂשִי ןאהאשראפ עיִמְג וַא .רתשיב
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 זצת | " | ט ןאהאשדאפ לווא באתכ
 דל וא םאיִא רדו : דֶרֹוֲא ןאָניִהְב דנדוב וא זַא

 שָדאָיִנבו דרכ אנְב אר החיִדָ יִלָאָה תיִּב לֶאיִח
 הזאורדו דאהְנ םֶריִבֶא דוכ ָהֶראז תסכנ הב אר

 דרַכ אפ רַב בוגָׂש דוכ ךגוכ רסַפְב אר שיאה

 ונדב עשוי הטפאוב הכ דנואדל םאלב קפאמ
 : דוב התפנ

 ןי באב

 א דוב דָעְלְג ןאנכאס וַא הכ יִבָשִּתַה ּוהיְלֲאו
 הכ לֵאָרְִׂי יאדכ הָוהְי ָתאיַחְב תפג בָאָחַאְב
 לאס ןיא רד הכ םסק םַא הדאתסיא יו ךֹוצהְב
 : דוב דַהאֹוכנ ןַמ םאלכב וג ןאראבו םנבַׁש אה
 ג ב א :תפנ הרש לזאנ ו רב דנואדכ םאלכו
 ןתשיוכו אמְנ הנות קרשמ ַףַרמְבֹו ןרב אנא

 תפָא ןְָּ לבאקמ רד הכ תיִרְּכ הנ ךזנ אר
 אראה בארגו דישונ יהאוכ רהנ זַאו :ןכ ןאהנפ

 :דנַררַפְב אָנָא רַד ארת הכ םַא הדומרַפ רמַא
 ה למע דנואדל .םאלכ קֿפאומ הרש הנאור ספ
 לָבאקמ רד הכ תיִרְכ הנ ךונ התֿפַרו הדומנ
 ו ןאנ חבצ רַד אה בארגו :רש ןַכאס תפָא ןֶרְר
 דנַררוָאימ תשוגו ןאנ םאש רדו יו יארְב תשוגו
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 זי ןאהאשראפ לװא באתכ = חצת
 יאה ור יאצקנָא זַא דעו : דישונימ רהנ זאו ו

 ןאראב הכ אריז ריכָשכ רהַנ הכ רש עקאו דנֶנ

 :רובנ ןימז רד

 רב :תפנ הרש לזאנ ו רַב דנוארכ םאלכומ ה
 רדו ורב תסַא ןודיצ דג הכ הָתפְרַצְב התסאכ

 אָגנא רד ינז הוב הב ךניא ןשב ןָכאס אָגְנָא

 רַב ספ :רַרוְרפְב ארת הכ םַא הדומרֿפ רמַא י

 רהש הואורד ָךונ ןוגו תפר הָתַּפְרַצ הב התסאכ

 ריניכ/הכ) םויה:אעַא רד, ינז/הויב ךניא ריפה

 יהָערְג הכניא אנָמְת תפג הדו ארַצ ארוא ספ

 : םֵׁשֹונְב את ירָוָאיִב ןמ יארְב יפרט רד בא

 הדו אדֶצ ארט תפרימ ןָא .ןדרוא ַתַהנְב נו א
 :ריָאיִב דוכ תסד רד ןמ יאֹרְב ןאנ יהל תג

 ינאנ ץרק הכ םסק תיאדכ הָוהְי ָתאיַחְב תפנ וא בי

 ופאת רד דֶרֶא תשמ ךַי טקפ הכלב םראדנ
 םנימרב יבוְג וד ךניאו הזוכ רד נור ירדק

 הכ םֹוַפְב םַרכְו דוכ יארְב ארנָא התפר את

 ןרב םרַתַמ תפג אר והיא :  םירימבו םירובב ג
 ךנוכ הרג .לווא ןכל .ןכב .יתפג הכ ירטבו
 ןאוא דעַבו רָוָאיִב ןמ זנו ֹוַפְב ןמ !ארְב ןאזַא

 יאדכ הָוהְי הכ ארז + זָפְב תרספו דוכ יארֶב די
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 טצת זי ןאהאשדאפ לווא באתכ
 דנוארכ הכ יור את הכ ריוגימ ןיִנג לארי
 םאמת דרָא יופאת דנאראבנ ןימז רַב ןאראב
 :דידרג דַהאוכנ םכ ןֿנר הכו דש דַהאֹוכנ
 וט ןװ דומנ .לַמַע .ּוהָיִלַא םאלכ קֿפאומ התפר םפ
 זמ יופאתו :דנדרוכ ראיסב יאה זר ןז ןאדנאכו וא
 קפאומ דידרגנ םכ ןנור הוכו רשנ םאמת דרָא

 : דוב התפג ּוהָיְלַא ַהֵטסאוָב הכ דנואדב םאלכ
 יי ןז ןָא ךספ הכ רש עקאו רומא ןיא זַא דעבו

 וא ץרמו רש ראמיב דוב הנאכ בחאצ הכ

 : דנאמַנ יקאב וא רד יספנ הכ רש תכס ןאנג

 = ןת אב ארמ ארכ ךרַמ יִא תפג ּוהיְלֲא הבו

 האנג את ידָמָא ןמ ָךזנ אֹיִא תסַא ראכ הָג
 יי ארו וא |: ישכְב ארמ ךַספו ירוָא דאיִב ארמ

 שוגא זַא ארוא ספ הדב מב אר תרמפ תפנ

 דוב ןכאס ןָא רד הכ יהָנאכ אלאבְב התַפְרִנ יו
 כ ָךזנו = :דינאבאוכ דוכ ְךַתְסַב רַב ארואו דרב

 יארכ הוהְי יִא תפג הדומנ התאגְתְסַא דנוארכ

 אואמ וא ָךמ ןמ הכ זינ ינז העב הב איִא ןמ

 :יתשכ ארוא ךספו ידינאפר אלַב םַא הדיזנ
 אנ זארְד רַכַפ רַב הבתרַמ הס אר ןתשיוכ האננָא

 יִא .תפג הדומנ התאנתְסִא דנואדכ ךונ הדרכ
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 חי ,ז ןאהאשדאפ לווא באתכ קת
 יב רַָּפ ןיא ןאג הכניא תַלָאְסַמ ןכ יאדכ הָיהְ

 תַבאָנָא אר ּוהָיִלֶא ןאוָא דננאדכו : דַדרַנרַב בכ
 :רש הדנז הכ תשנרב ױוְב רַספ ןאָנו דומנ

 הנאכ אלאב וַא ארוא הֹתַפְרְו אר רַקַפ ּוהיְלֲאו כ
 תפג ּוהיְלַאְו דרפס שָרדאמְבו דְרוָא ריב הנאכב

 והלא ןז ןַא ספ :תסַא הדנז תרספ הב ןיבָב דכ
 אדכ ָךרַמ ות הכ םַתסְנאד ןיא זַא ןָאלַא תֿפג
 תסאר ות ןאהד רַד דנואבכ םאלכו יתסה

 : : תסַא
 הבאב

 רד דננאדכ םאלכ ראיסב יאה זור ַא דעבו א
 דוכו ןרב תפג הרש לזאנ ּוהָיְלַא הב ווק לאס
 םהאוכ ןאראב ןימז רב ןַמ אֹמָנְב בָאָחַאְב אר

 אר דוכ את רש הנאור ּוהָיְלַא ספ : דינאראב ב
 :דוב תכס הָרָמאכ רד טחקו דִיאמָנְב בָאְחַאְב

 דוב וא ַהנאכ ךלאנ הכ אר והידע בָאְחַאו ג
 ראיסב ךנואדכ וַא = ּוהָיְְבעו דומנ | ראצחֶא

 רנוארכ יאיִבְנַא לביא הכ ימאגנַהו : דיסרַתיִמ ד
 איִבְנַא וַא רֿפנ רַצ והידע תכאפימ ךאלַה אר
 ראגמ רד האָגנַפ האננפ אר ןאשיא התֿפְרג אר

 :דרורפ בָאו ןאנב אר ןאשיאו דרַכ ןאהנפ
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 אקת חי ןאהאשראפ לווא באתכ
 ה מאמת ךנ ןימז רד תפג ּוהיְדֿבעְב בָאְחַאו
 דיאש הכ ורב אה רהנ ָהָמַהו בָא יאה המשְנ

 הדנז אר ןארטאקו ןאבסַא הדרכ ארֶיִּפ לע
 ; דנָושנ ֶלַת אמ וַא םִיאהְב ָהָמַהו םיראד האננ

 את דנדרכ םיסקַת דוכ ןאיִמ רד אר ןימָז ספ

 אהנַת האר ךיְב בָאְחַא דאמנ רובע ןָא רַד
 ןוװ :תֿפר אהנַת רניד הארב ּוהָיִדְבעו תפר

 דרו רַב ודב יִהיְלַא ךניא דוב האר רד והידע

 תפג הדאתפא רד דוכ יורב התכאנש ארי) ואו

 באוָנ ארוא : יתַֹה ות ּוהָיְלֶא ןמ יאקָא איִא
 הכ ֹוגְב דוכ יאקֲאְבו ןרב םַתֹסַה ןַמ הכ ראד
 מ םַא הדרַב האנג הָנ תפג : תפָא ּוהָיְלַא ךניא
 ינכימ  םילפת בֵאְחַא ַתסַדְב אר דוֿכ ַהֵדנַב הכ
 םסק ות יאדכ הָוהְי תאיַהְב :דשכב ארַמ את

 בלמ ַתַהְנְב םִיאקָא הכ תסינ יִתַכְלְמַמו ימוק הב
 הכ רנתפגימ ןוװ רשאב הדאתסרֿפנ אָגנָא ות
 הכ דאדימ םסק םוקו תַכְלְמַמ ןָאב תסינ אנניא

- 

- 

 ב

- 

 אי יאקָאבו ורב יוגימ לאחו : דנָא התֿפאינ .ארת
 כי הַהאֹוכ עקאוו : תסַא וחָיְלֲא ךעא הכ וגָב דוכ
 חור םשאב התפר ות ךַמ וַא ןוָנ הכ רש

 יתקו רראדרב םנאדימנ הכ יאָנְב ארת דנואדב
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 חי ןאהאשדאפ לווא באתכ בקת
 דַבאיַנ ארת ואו םַהְד רַנַכ בָאָחַאְבו םוְרְב הכ
 דוב תילופט זא תַא הדנבו תשכ רַהאוב ארמ

 עאלַטָא םיאקָא רגמ + רָפרַתִִמ .דנואדב זַא ג

 יאיִבנַא לֵבְזיִא הכ ימאננַה ןַמ הָננֲא זא דראדנ

 רֿפנ דַצ הנוגג הנ םַדרַכ תשכימ אר דנואדב

 רד האָננַפ האָננְפ אר דנואדכ יאיִבְנַא וַא

 בָאו ןאנְב אר ןאשיא הדרַכ ןאהנפ יהְראֹומ

 אר דוֿכ יאקָאו ןרב יונימ ות לאח : םַדָרורַפ די
 : תשפ דַהאוכ ארַמו תפָא ּוהָיְלֶא ךניא הכ וגב

 ין רוצהב הכ תֹואָבְצ הָוהְי איַהְב תפג ּוהיְלָא ומ
 יב װרמָא אר דופ הכ םפק םַא הדאתסיא

 תאקאלמ יארב ּוהָיְדֹנע ספ :דומנ םַהאֹכ רַהאמ זמ
 ְתַהְנְב בָאָהַאו דאד רַבַב ארוא התפר בָאְחַא

 אר והיא בָאְחַא ןוװ :רַמֲא ּוהְָלֶא תאקאלמ זי
 לאְרש הכ יתפַה ות איִא תפג ארי בָאְחַא ריד

 בֶרְטִצמ אר לֶאָרְׂשִי ןמ תפג : יזאפימ בֶרטצמ אר חי
 הכנוָנ = תַרַרַפ ןאדַנאֿו ות הכלב םואס ימנ
 םילעב וריפ ותו דיררב ְךֹרַת אר דנוארכ ָךָמאוַא

 אר לֵאָרְשִי םאמתו תסרפב ןָאלַא ספ :ידומְנ אר ש
 לעב איִבְנַו ןכ עמג לָמְרַכ קוכ רב ןמ ךמ
 םיִרְׁשֲא יאיִבְנַאו רֿפנ האָננו דַצ ראהָג זינ אר
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 גקת חי ןאהאשדאפ לווא באתכ
 : רנרוכימ לָבְזיִא ָהֶרֹֹפ רַב הכ רַֿפנ דַצ ראהָג אר
 כ איִבְנֲא הדאתסַרֿפ לֵאָרׂשִי נב עימָנ ךזנ בָאָחַא ספ
 ימאמתב והָילֲאְו : :דרַכ עמג לָמרַכ וכ רַב אר
 וד ןאימ רד יֵבְב את תפג הדַמָא ךידמ םוק

 יוריפ ארוא תפָא ארכ הוי רגַא ריגנלימ הקרפ
 אמַא רָיאמְנ ורַפ ארו תסַא לעב רגַאו דִיאמנ
 םֹוקב והלא ספ :דנַתֿפנַנ ה וא באג רד םק
 םַא הדנאמ יקאב הֶוהְי ַאיִבְנ אהנַה ןמ תפנ

 כ אמְב ספ :דנרֿפנ האגו רצ ראהָג לעב איִבְנַא

 כאַכָתְנָא דוכ תַהְנְב ןאג ך דנָהָרְב ןאג וד

 םזיה רַב ארנָא הדומנ הַעְמַק הָעְטַק ארנָאו הדרכ

 רצאח אר רגיד ןאג ןמו דֹנַהָננ ׁשֵתֶאֹו דנראדגב

 אמשו :םַהָנ ימנ ׁשֲתֶאְו םראדגימ םזיח רַב התכאס

 אר הָוהְי םאנ ןמו דינאוכְב אר דוכ יאדכ ָםסָא

 וא דַהָד באוג שָתֶאְב הכיארכ ןָאו דנאוכ םהאוכ
 וכינ דנתפג באוָג רד םֹוק ימאמתו רשאב ארכ

 הכ ןאג ךי תפג לעב איִבְנֲאַב ּוהָיְלֶא ספ + יתפג
 רַצאח ארנָא לא אמש הדרכ באֿבַתְנַא דוכ רב
 דוכ יאדכ םאנבו דיתפה ראיסב הכ אריז דיזאס

 וכ הכ אר ןאג סַּפ :דיראדננ ׁשֵתַא אֹמַא רינאוכְב
 רַצאה ארנַאו דנַתֿפַרו דוב הדש הדאד ןאשיאב
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 חי  ןאהאשדאפ לווא באתכ דקת
 הדנאוכ רהט את חבצ זַא אר לעב םאנ התכאס
 יה ןכיל הַדָב באג אראמ לעב יא  דנַתְפגימ
 התכאפ הכ יחַבְרַמ רַב ןאשיאו דובנ יבאוָג אי ארצ

 הָילֲא רהט תקוּו + דנרומנימ זיכו תֶסָנ דנדוב וכ
 דנלב ןאֹוָאְב תפג הדומנ הרַלסַמ אר ןאשיא

 רכפתמ דיאש תסַא אדכ וא הכ אריז דינאוכְב

 אי רשאבימ רֿפפ רַד אי התפר תֶוְלַבַב אי תסַא

 ראדיב ארוא דיאבו תסַא באוכ רד הכ דיאש

 קֿפאומו דנדנאוכימ דנלב ןאוָאְב ןאשיאו :  דרָכ חכ
 חֹורְגַמ אה היו אה גיִתְב אר ןתשיוכ דוכ תראע

 : רשימ יראָג ןאשיא רב ןוכ הכ יִרַחְב דנתכאסימ

 ַהָיַרַה ןדינאררג תקו את רהט ןתשרג וַא רעבֹו טכ

 יזאוָא הנ  ןכיל דנדרכימ תובנ ןאשיא ירצע
 : דִיאמנ הָֹנֹוֹת אי דַהְד באוג הכ יִסָכ הנו דוב
 דיָאיִב ןכ רונ תפג םוק יַמאֹמְתְב ּוהָיְלַא חאגנָא ל

 אר הָוהְי ָחְברַמו דנדמָא יו ָךזנ םוק יִמאמתו

 הָיְלֲאו = : רומָנ ריִמֲעַת דוב הרש בארכ הכ אל

 םאלכ הכ בֹוקעו נב מאבסַא הראש קֿפאומ

 םאנ הכ דוב התפג הרש לזאנ יו רַב דנואדכ
 : תַפָרְג גנכ הרואוד דוב .דהאומ לֵאָרְׂשִי ות

 רֶרַכ אֹנְב הָוהְי םאנב יחַבְרַמ אה גנס ןאְבִו גל
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 הקת חי ןאהאשדאפ לווא באתכ
 ַהְנאמְיּפ וד שָיאָגְנג הכ יקרְנכ .חַבְרַמ דֶרְנאדְר
 גל ואנו דאד ביתרת אר םזיהו : תכאס תשאד רזַב

 . תשאדג םזיה רַב ארנָא הדומנ הֶעָטַק העמק אר

 רַב ארנָא הדרכ רפ בָא זא ם5 ראהָג תפג ספ

 דל רגיד ךאב תפג ספ :דיזירְב םזיהו ינתכוס ינאברק

 דיֹנכְב םווָס ךאב תפגו דנדרַכ ריד ךאבו דינכב

 הל יראָג חַבְדַמ דֶרגאדְרִג בָאֹו :דנדרַכ םּווְס ךאבו
 ול תקו רדו : תשנ רפ בָא וַא זנ קדְנכו רש

 הרַמָא ךידזנ איִבְנה ּוהָיְלַא ירצע הירח ןדינארדג
 זורמָא לֶאְרְשיו קחו םֶהָרְבַא יארכ הוה יא תפנ
 ןמו יתסָה ארכ לֵאָרִׂי רד ות הכ רִוָשָב םולעמ
 ןאמרַפְב אראה ראכ ןיא םאמתו םתפה ות ָהְדְנַב

 זל רנואדכ יא אמרפ תבאנַא ארמ :םַא הדרכ ות

 הכ דננאדב םֹוק ןיא את אֹמרַֿפ תַבאֵנַא ארמ

 זאב אר ןאשיא לד הכניאו יתֹכַה אדכ הֹוהְי ות <

 חל הדאתפא הָוהְי שתֶא האגנָא :ידינאדרנ ספ

 דיעלַב אר ךאכו אה גנסו םויהו ינתכוס ינאברק
 טל םוק מאמו : ריפיל דוב קַנַֿכ רד הכ אר בָא
 הָוהְי דנתפג הדאתפא דוכ ורְב דנדיד ארניא ו

 מ ּוהיְלֲאו + תפא ארכ וא הָוהְי תסַא ארכ וא
 זַא .יכיו דיִרגְב אר לַעַב יאיבְנַא תפג ןאשיאַב
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 חי ןאהאשדאפ לווא באתכ וקת
 היְלֲאּו דֹנַתֹפָרְו אר ןאשיא ספ דַבאיִנ יאהר ןאשיא
 ןאשיא הדרוא דורפ ןושיק ךהנ ךזנ אר ןאשיא

 רַב תפג בָאְחַא הב ּוהְיְלַאְו :תשכ אָננָא רד אר אמ
 ןאראב ארֶצ הכ ארז אמְנ ברש לבא הדַמָא

 ברשו לֶכָא הדַמָא רב בָאָהַא ספ + ךיָאימ ראיסב גמ
 ןימזבו דַמֲא רב לָמְרַכ הלק רב והלא דומנ
 : תשאדג שיאה ונאז ןאימב אר דוכ יור הרש םכ

 האגנ אירד וסְב התפר אלאב תפג רוכ םראכבו

 תסינ יזיִנ הכ תפגו תסירנ) התפר אלאב ואו ןכ

 ָהָּבִתְרַמ רדו :ןרב רניד ָהָבתרַמ תֿפַה תפג ואו דמ

 תסד ףכ ךדקב ךָנוכ ירבַא ךניא הכ תפג םתפה

 בָאָחַאְבְו ןרב תפג וא דָיִאימ רב איִרִד זַא ימדֶא

 אדאבַמ ןש דורפו דנַבְב אר דוכ הָבארַע הכ וגְב

 הב רש עקאוו : דוש עֶנאמ ארת ןאראב המ

 | האיס דאבו פילג ָךבַא וַא ןאמסָא ינאמָז ךרנַא

 הרש ראס בָאְחַאו דיראב תכָס ןאראבו רש םאפ

 הראהנ ּוהָיְלַא רב דנואדכ תו :דַמָא לַעאָרְי הב

 דיוד בֵאְחַא יור שיפו תסב אר דוכ ְךַמַכ הרש

 | : דיפר לַעאָרְז הב את
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 טי ןאהאשדאפ לווא באתכ

 טי באב

 הדרַכ ּוהָיְלֶא הָננֲא זַא אר לָבָזִא בָאְַא
 דוב התשכ ריִשְמׁשְב אר איִבְנַא ָעימַג הנוגג

 הדאתסרֿפ ּוהיְלֲא ָךנ ילוסר לביא :ראד רבכ
 א הדאיז הכלב ןיא לַתָמ ןַמְב ןאיאדכ תֿפג
 תקו ןיאְב בירק אדרֿפ רנא דנָיאמְנ למע ןיא
 :םזאסנ ןאשיא וַא יכ ןאג לֶתָמ ארת ןאג
 ןאנ ַתַהָנו תסאכרב דימהֿפ ארניא וא ןוִג

 הָרּוה רד הכ עַבָש רֶאָב הב הרש הנאור דוכ

 : תשאדגאו אָגנָא רד אר דוכ םֶדאכו דַמָא תסַא

 ךיזו תפָר הדרכ ןאבאיִבְב החור ךי רפס שדוכו

 אר גרמ | ןתשיוכ יארְבו תפשנ יִנרְרַא תכרד

 אֹרַמ ןאָג תסַא סַב דנוארכ יִא תפג התסאוכ

 : םתפינ = רַתָהַב םנאררפ וַא הכ ארז ריב
 ךניאו דיבאוכ הרש וארְד גַרְרַא תכַרְד ךיװ
 זיכרב תֿפג וְב הדרכ סמל ארוא יהָתַשְרַפ
 ו יצרק שס ָךַּמ ךניא דרכ האג ןוגו : רובבו
 ספ דוב בָא זַא יִהְתֹו גאד יאה גיר רַב ןאנ

 וקת

 א

Le 

- 

 ה

 זַהֵתְׁשַרפו : דיבאוכ רניד אבו רימאשָאו דֶרוכ

 דרַכ סמל ארוא התשנרב רגיד ראב דנואדל
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 טי ןאהאשדאפ לווא .באתכ
 ןח שרב האר הּכ אריז = רוכבו . זיכרַב תפגו

 דישונו דרוכ התסאכרב ספ :תסַא הדאיז

 בכח את בש להָנו ור להָנ ךארוכ ןָא תק
 יהָראֹנמַב אָננָא רו : תפר רַָשאב ארפ ַהוכ הכ
 ךניאו דרב לַכְב ןָא רד אר בש הרש לבאד |

 יִא תֿפנ ארוא הרש לזאנ יִוָב דנוארכ םאלַכ
 וא :תסַא ראכ הָג אָניֹא רַד ארת ּוָיְלֶא
 אה רַכְׁשל יאדכ הָוהָי תַהְנְב תפג באג רד
 דהע לֵאָרְׂשִי ינְב הכ ארז םכאד ימיטע תר
 םֶרַהְנמ ארת יאה הַבְדִַמ הדֹומָנ ךרת את
 דנא התשכ ריִשְמַשְב ארת יאיִבְנַאו התכאס

 ָתְכאלַה דצקו םַא הדנאמ יקאב יאֹהֹנַתְב ןמו
 ךוצחְבו יִא ןוריב תפג וא : דנראד זינ ןמ ןאנ
 רובע דנואדכ ךניאו * תסיִאב הוכ רַד דנואדב
 תכאס קׁשנמ אראה הוכ תכס םיטע ךאבו דומנ

 אמא דרכ דרוכ דנוארכ ָךוצהב אראה הרכצו
 הלולז דאב וַא דעו דובנ דאב רַד .דנוארכ
 וא דעבו : דובנ הללו רד דנואדכ אמָא דש
 דונ ׁשֵתָא רד  רנוארכ אמא ישָתֶא הלל
 ןונ :התַהֲאו םיאלמ ןאוא ׁשֵתֲא ַא דעבו
 שיופ יאדַרְב אר דול יור דינ ארניא ּוהָיְלַא
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 טקת טי ןאהאשדאפ לווא באתכ
 הדאתסיא הראנמ ָהְנַהָד רֶדו דַמֲא ןוריב הדינאשופ

 רד ארת ּוהָיְלַא יִא תפג ואב יפתאה ךניאו
 די ָתַהְנְב תפג באוָג רַד וא : תפָא ראכ הָג אָנניא

 אריז םֶראד ימיטע ַתַריֿג אה רכְׁשל יאדכ הוה
 חַבְּרַמ הדרכ ְךרַת ארת ָךהע לֶאָרְׂשִ ינב הכ
 ארת איננו דנא התכאס םֶדַהֹמ ארה יאה
 הדנאמ יקאב יאהנַתְב ןמו דנא התשכ ריִשְמָשְב
 : דנראד זינ ןמ ןאג תַכאלַה ךצקו םַא
 ומ דוכ ָהאֹרְב הרש הנאור תפג ואְב דנואדכ ספ

 אר לאזה יב ןוו דרגרב ךֶׁשָמַד ןאבאיִבְב
 וט אר יִשָמְנְרַּב אוהיו :ןכ חסַמ םָרֲא יהאשְךאפב
 טָפָש-ןב עָשיִלֶאּו אֹמְנ חסמ לֵאָרְׂשִי יהאשדאפב
 את ןכ חסַמ תפָא הֶלּוחְמ לָבָא וא הכ אר
 זי הכרה רש רהאוכ עקאוו + דִוָשְב איִבָנ ות אָגְב
 לתקב ארוא אּוהְי דַנאי יאהַר לאח רישְמָש זַא
 יאהְר אּוהי ָךיָשָמש זַא הכרַהו דינאסר רַהאֹֿכ
 : רינאפר דַהאֹוכ .לתקַב ארוא עֶׁשִלֲא דבאי
 ה יקאב אר רֿפנ ראוַה תֿפַה לֵאָרְׂשִי רַד אמא
 ןאשיא יאה ונאז ימאמת הכ תשארג םַהאֹֿכ
 ןאשיא יאה ןַהְד יִמאמתו הדשנ םֿכ לַעַב ךנ

 טי הדש הנאור אָננֲא זַא ספ : תסַא הדיסובנ ארוא
509 



 . קת

 ב

 ןנ

 כ,ט' ןאהאשדאפ לווא באתכ
 דרכימ ראש הכ תפאי אר םֵפׁשְַּב עָשיִלֶא

 פג אב שדוכו יו ׁשיפ ןאג תֿפג הָרזאודו

 תשרגימ וא וַא ּוהָיְלַא וו * דוב םהדזאור
 אראה ןאג ואָו :תכאדנַא יו רב אר דוכ אדר

 ראדגב תפגו דיור ּוהָיְלַא בקע וא הדרכ ךרת
 ןאזַא דעַבו םובְב אר דוֿכ ךראמו רַרָּפ הכ
 דרגרבו ןרב תפג אדו וא םִיִא ות ָךקע רד

 רַב וא בקע וא ספ :םַא הדרכ הָנ ותב אריז
 חֶבְּד אר אהנָאו תפָרְג אר ןאג תֿפִנ ךי התשנ
 ןאסַכְבו תכפ ןאואג תאלַא אב אר תשוג הדרכ
 הָיְלֲא בקע וא התפאכרבו דנדרוכ הכ דאד דוכ
 ; רש לוגשמ וא תמדכבו תפר

 כ. באב

 עמג אר דוֿכ כשל םֶרָא האשראפ רַרהְרִּּ
 אה הבארעו ןאבסַאו האשְךאפ ודו יו דרכ
 אר הֶרָמאפ הדַמֲא רַנ ספ דנדוב שהארמַה
 ָךזנ .ןאלופרו :דומנ גְנִג ןָא אבו דרַכ הרַצאחמ
 ארו הדאתסָרֿפ רהָשְב .לֶאְרְשי האשראפ בֵאָחַא
 ות אלטו ות הנ : דווגימ ןינָג דַרַחְרַּב תפג
 ןָאזא ות לובקמ ןאַסְּפו ןאנמ תסַא ןמ ןָאוַא
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 כ ןאהאשראפ לווא באתכ
 יִא תפג באג רֶד לֵאָרְׁשִי האשְראפו +: דנַא ןמ
 הָנֹרַהװ ןמ ות חאלב קפאומ האשְראפ םִיאקָא
 רניד ראב ןאלופרו : םיתסַה ות ןָאזַא םַראד

 דיוגימ הדומרֿפ רמַא ןיִנָג דַדַהדְּב רנַתֿפ הדַמָא

 הכ םַתֿפג הראתסְרַּפ ות ָךנ ןַמ הכ יתסרדב

 : יהָרְב ןמְב אר דוכ ארַסָו ןאנמ אלטו הנ
 דזנ אר דוב ןאגָדנַב תקו ןיִאְב בירק אדרפ ספ

 תַנאגַדנַב ָהְנאכְו ארת ָהָנאב את םתְסְרְפִמ ות

 הדידנפ ות רטנ רַד הָגֹרַהו דניאמנ וִנֲתֹסִג אר

 האגנָא :דְרב דנהאוכ התֿפְרְג דוכ תְסַרְּב תסַא

 איקת
-! 

 ה

- 

ee 

 האר ןימז ךיאשמ | יִמאמת לֵאָרְׂשִי א האשְראפ
 דרמ ןיא הכ ריניבָבו דימהֿפב תפג הדנאוכ

 תהְגַב ןוָג הכ ארז רׁשידנַאמ אר ידַב הנוגג
 דוב הדאתסָבֿפ םיאלטו הרקנו םנארַכְפו ןאננ
 ךיאשמ עיִמְג .האגנָא :םַדֹרַכנ ראכנַא ארוא

 לובקו ֹונׁשַמ ארוא דנַתֹֹג ארו םוק ימאמתו
 םָיאקָאְב תפג  רַדַהְרֶּב ןאלומרְב ספ : אמנמ
 דופ הדב לא ראב הָנֹרַה דגְב האשַראֿפ
 אר ראכ ןיא אֹמַא דְרוָא םַהאוכ אֵנְב ידאתסרֿפ
 הדרֶכ  תעְנאֹמ ןאלוסר ספ * דרַכ םנאוַתימנ
 ָךנ רַרַהְַּב האגנָא : דנדינאפר ואָב אר באוג
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 כ ןאהאשדאפ לווא באתכ ביקת
 הכְלַּב ןיא לתָמ ןאיאדכ תג הדאתסכֿפ יו
 הָרָמאפ ָךֶרנ רגא ךִיאֹמָנ לַָמַע ןמָב ןיזא הדאיז
 ָהארמַה הכ אר יקולכמ ָהֶמַה יאה תֶׁשֹמ תיאֿפכ

 באוָנ רד לֵאָרְׂשִי האשראפו :  דנכב רַשאב ןמ א

 לֶתָמ רשופימ החלסַא הכנָא דּגְב ארו תֿפנ

 אר באונ ןיא ןוװו : דנכנ רכפ דיאשנימ הכנָא בי

 המיב רד ןאהאשְדאפו וא הנ ילאח רַד דינש

 ףצ תפג דוב ןאגָדנבְב דנדומנימ יראפנימ אה

 יארָא ףצ רהש באב רַר ספ דיאמְנֶב יאֹרָא

 האשְדאפ בֵאָהַא ָךזַנ יִאיִבנ ךניאו : דנדומְנ י'
 אא דונמ  ןינָנ דנאדכ תג הדמָא לֵאָׂש
 זורמָא ןמ אֹנאמַה יניבימ אר םיסע הורג ןיא

 ינאדב את םיאמנימ םילסת ות ָתַרְב ארנָא
 ָהָמסאֹוב תפג בָאְחַא : םַתסַה הֹוהְי ןמ הכדי

 ָהָטסאוְב דיוגימ דנוארכ תֿפג באוג רד וא * הָכ

 גְנֶג הכ תפיכ תפג אה רשָכ ןארורפ ןאמָדאב

 ןאמראכ ספ :ות דאד באו : רנכ עורש אר וט

 תפיור ןאשיא הכ דיד ןאפ אראה רֶועַב ןארורכ
 ימאמת ןאשיא וַא דַעַבּו דנדוב רֿפנ ודו יסו

 דיד ןאפ אר לֵאָבְִׂי ינב יִמאמְת ינו .םק
 רהט תקו רדו + דנדוב רפנ ראזָה תפה הכ ט
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 כ ןאהאשראפ לווא באתכ
 ינעי ןאהאשַראפ ןָא אב דַרַהְרְּבּו דנתפר ןוריב
 דנדובימ וא ךאכ דַרמ הכ האשְדאפ הסו יס ןָא

 ןאמדאכו :דנדוב לוגשמ יראֿטנוַמְב אה המי רַד
 דַרָהְרַּבו דנַתַפַר ןוריב לא אה רשכ ןארורס
 דנַתֿפג הדאר רַבַכ ארוא ןאשיאו ראתסרפ ןאסכ

 תפג וא : דנָיִאימ ןוריב הָרָמאֹפ וַא ןאמדרמ הכ

 ןאשיא דנׁשאב הדמָא ןוריב חלצ יארְב האוב

 הדַמֲא ןוריב גְננ תַהָגְב האוכ דיריגְב הדנז אר

 וא ןאשיא ספ : דיריגב הדנז אר ןאשיא דנשאב

 רושָכ ןארורס ןאמדאכ ינעי דנַרמַא ןוריב רהַׁש

 סכרה : דוב ןאשיא בקע רד הכ :ירכשלו אה

 רארַֿפ ןאיִמארַאו תשכ אר דוכ ףירח ןאשיא זַא

 דנדומנ בקאעת אר ןאשיא ןאיִליִאָרְׂשַאו דנַדרכ
 הדש ראֹוַפ בסַא רַב םֵרֲא האשְראפ רַדַהְדַּב

 לֵאָרְׂשִי האׂשָראֹפו : דנתפאי יאהר ראו דנָנ אב
 דאד תסָבְש אראה הבארעו ןאראופ התפר ןוריב

 איבנ ןָאו : תשכ ימיטע ךאתשכְב אר ןאימארַאו

 ןרב תפג ארו הדמָא לֵאָרְׂשִי האשְדאפ  ָךנ
 הכ ןיבב הרש הֶנותִמְו ואס יוק אר ןתשיוכו

 האשדאפ לאס ליוחת תקו רד הכ אריז ינכימ הָג

 ; דַמָא דהאוכ ות רב םַרֲא
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 כ ןאהאשראפ לווא באתכ
 ןאיארכ דנתפג ארו םָרֲא האשדאפ ןאגַדנַבו

 בבס ןיא וַאו דנשאבימ אה הוכ ןאיאדכ ןאשיא
 ןאשיא אב רנַא אמַא דנדַמָא בלאג אמ רב
 ןאשיא רַב הנארַה םִיאֹמָנ גְנַג יראֹומַה רד
 אֹמָנ למע רט ןיאָב ספ + דַמָא םיהאוכ .בלאג
 דוכ יאָג וַא אר ןאהאשראפ וַא ךי רַה הכ
 ותו :ראדגב ןאראדרס ןאשיא יאָנְב הדרַכ לע
 הרש טֶלַח ות וַא הכ ירָבשל למ אר ירכשל
 הבארע יאָנְב הבארעו בסא יאָנְב בסַא תַא
 יראומה רד ןאשיא אב את ראמָשָב דוכ יארְב

 םיהאוכ באג ןאשיא רַב התַבלַאֹו םִיאמנ ג
 ןימָהב הדומנ iad אר ןאשיא ןֹכ ספ דַמָא
 : דומנ לַמַע רוט
 ןאפ אר ןאיִמארַא רַדַהְרַּב לאס ליוחת תקו רדו
 גְנְג לֵאָרְׂשִי אב את דַמֲא רב קֿפא הב הריד
 דנדאד דאז הדיד ןאס אר לֵאָרְׂשִי ינבו : דָיאמְנ
 ךבארב רד לארשי ינו דנתפר ןאשיא ַהְלָבאקמבו
 דנדז ודרא הלאו ךנוכ הלנ וד לִּתְמ ןאשיא
 ךרמ ןָאו : דנדרַכ רפ אר ןימז ןאימארַא אמָא

 באטכ אר לֵאָכְִׂי האשְראפ הדמָא ךידונ אב
 ןאיִמארַא הכנוָנ דיוגימ ןינג דנוארכ .תפג הדרכ
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 ומקת כ ןאהאשדאפ לווא באתכ
 יאדכו תסַא אה הוכ יאדפ הָוהְי הכ דנוגימ
 םיטע הורג ןיא םאמְת אָדָהְל תסינ אה ידאו
 דינאדב את דֹומָנ םהאוכ םילפת ות תְסַדָב אר
 טכ ןאנָא לבאקמ רַד ןאניאו : םַתסַה הֶוהְי ןמ הב
 םַה אב גְנְנ םתפה ור רדו דנד] ודְרא זר תַּפַה
 ןאיִמארַא ָהָראיִּפ ראזַה רַצ לֵאְרְִׂי ינו רנַתסויפ
 ל ָךֵֹׁשְב ןאגדנאמ יקאבו + דנתשכ ור ךי רד אר

 ראזה תפהו תסיב רב ראצחו דנדרכ רארפ קפא

 רארפ דֵדַהְַַּו דאתפא ןאגךנאמ יקאב זַא רפנ

 ; דַמָא רד ינורדנַא קאטאב רהַש רד הדר
 אל הכ םיִא הדינש אנאמַה דנתפג ארו שנאגדנבו

 םילַח ןאהאשדאפ לֶאְרְשי ןאדנאכ ןאהאשדאפ
 דופ רכ רבו סאלפ דוכ רַמַכ רב ספ דנשאבימ
 לֵאְרׂשִי האשדאפ  ָךזנו םידנבב אה ןאמסיר
 האגָנ הדנז ארת ןאָנ הכ דיאש םיור ןוריב

 גל אה ןאמסירו רוב יאה רמכ רַב סאלפו : דראד
 הדַמֲא לֵאָרְשִי האשראפ ךונ התסב דוכ ךס רַב
 הכניא אֹנַמַה דגמ רַרַהְדַּב ות ָהֵדֹנַב דנתֿפג
 את וא איִא דאד באוָג וא דַנאמְב הדנז םנאָג
 ל םַפ : דשאבימ ןמ רֶדארְב וא תַא הדנז לאח
 ןאהד וא .ידוזב ארנַא הדומנ לאָפַת ןאדרַמ ןָא

515 RE 2 



 כ ןאהאשדאפ לווא באתכ זמקת
 וא ספ רדהְרֶּב ות ָךַדארֶב דנַתפגו דנתֶפרג יו

 וא ךזנ דַדַהְְּב ןוו דיִרָוָאיִּב ארואו דיִורָב תפג

 : דרַכ ראופ דוכ ָהֵבארע רב ארוא דַמֲא ןוריב

 ןמ ְרֵרְפ הכ אריאה רהַׁש תפג ארו (רַדֵהְדַּבו) דל

 רד דוכ יארְבּו םַהָריִמ ספ תפְרְנ ות ךרפ וַא

 רד ןמ רדפ הכנאנג ואסב אה הֶנוכ קֵׁשָמַד

 ןיאָב ארת ןַמ (תפְג באוָג רֶד) תכאפ הָרָמאס

 ארואו תפב דהַע וא אב ספ םנכימ אהְר דהע

 :דרַכ אהר

 קיפרב רנוארכ ןאמרֿפְב איִבְנַא ןארספ וַא ידרמו הל

 אבא שנדז וַא דרמ ןֶא אֹמַא ןוב ארמ תפג דוכ

 אר דנואדכ ןאוָא הנוגָנ תפג אריְו ואו : דומנ

 ארת ירש ורב ןמ רז זַא ןוָג אנאמה ידינָשנ

 דוב התפר יו ד וא ןוג ספ תשכ דַהאֹוב

 אר רניד יצכש ואו :תשכ התפאי ארוא יריש

 יתַבְרַצ ארוא דֶרַמ ןאו ןזַב ארמ תפג הררכ ארי

 רכב התפר איבָנ ןָא ספ : תכאס חורְנַמ הדו חל

 אר דוכ הבאצעו דאתסיא האשדאפ ְךָמַתְנִמ האר

 :הומְנ רֶכְנְתִמ אר ןתשיוכ הדישכ דוכ ןאמׁשְג רַב

 אֹדְנ האשדאפב וא דובימ רדג רד האשדאפ ןונו טל
 תפר גְנִ ןאיִמְב ות ַהְדנְב הכ תפנו ראד רד

516 

 - ל

 - ל



 זיקת אכ | כ ןאהאשדאפ לווא באתכ
 דְוָא ןכ ד אר יסכ הדרכלימ .יצכש ךניאו
 דש דוקפמ רַנַאו ראד האגָנ אר דרַמ ןיא תפגו

 ַהָנמ ךי אי דוב דהאוכ וא ןאָנ ץֶנעְב ות ןאנ

 מ אָגנאו אגניא ות ַהָדנַב ]וו : דאד יהאוכ הרקנ

 לֵאָרׁשִי האשראפ ספ רש ביאֹנ וא דובימ לוגשמ
 יותפ תדוכ ' תסַא ןינְג ות ָםְכֹח תפג ארו

 אמ דוכ ןאמשנ וַא אר הבאצע ידוזב ספ : ידאד

 הכ תכאנש ארוא לֵאָרְׂשִ האשדאפו תשאר רב

 גט דנואדכ תפג אריו וא : תסַא איִבְנַא זַא יכי

 תַכאַלַהְב ןמ הב אר ידרמ ות ןוָנ דַוימ ןינ
 ות ןאָג ידרכ אהְר דוכ תסד זא םדוב הדרפס

 דנהאוכ וא םוק ןיועְב ות ָםקו וא ןאג ןיועב

 גמ :םֹומנַמו לאח ןאשירפ לֶאְרַשי האשדאפ ספ : דוב

 : רש לָכאד הָרְמאסְבו תפר דוכ ָהְנאבְב הרש

 אכ באב

 א תובָנ הכ דש עקאו רומא | ןיזא דעַבו

 רצק ַױלְהַפ לאָעַרְי רַד ינאתסְכאת יִלאַעַרְזיַה
 ב תובָנ בָאְחַאו : תשאד הָרָמאס האשְראפ בֵאְחַא

 ןמְב אר דוכ ןאתסָכאה תפג הדרַכ באמְכ אר

 .אריז דִוָשְב ןמ .יארב יראכ יזבס גאב את הדב
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 .אכ ןאהאשדאפ לווא באתכ חיקת
 ינאתסכאת ןָא ץֹעֶבֹו תסַא ןַמ | ָהְנאכ ךידנ

 רד רנא אי דאד םָהאוכ ותב ןאזַא רַת וכינ

 םהאוכ הָרָקנ אר שתמָיְק = רָיִא | דנָפַּפ תַרֹטנ

 ןמ רב אשאח תפג בָאְחַא הב תובָנ : דאדג

 ותב אר דוכ ְךאדְגַא תְרֶא הכ דנואדכ זַא

 תובנ הכ ינככ  ָבָבסְב בֵאְהַא ספ :םַהָרְב ד

 םומֹגמו לאח ןאשירפ דוב התפג ואב יִלאָטְרַה
 ָתְרֶא דוב התפג אריז תפר דוכ ָהָנאַבְב הרש

 רַתְסַב רבו דאד םהאוכנ ֹותְב אר דוב ְךאדְנָא

 םאעטו דינאדרנ רַב אר שור הרש וארד דוכ

 תפג ארו הדַמֲא י) מ לָבְיִא שנװ : ררובנ ה

 ימנ םאעָמ הכ תסַא ןאשירפ ארְג ות ַחור

 תובנ הכ תַהְנ ןיא וַא תפג ארי וא :ירוכ ו

 ןאתסכאת םַתֿג הדרכ באטכ אר יִלאָעְריַה
 יהאוב רנא אי הרְב ןַמְב הרָקֹנְב אה דוכ

 ראד םַהאֹוכ ותְב ירניד ןאתפכאת ןָא עב

 ימָנ ותָב אר דוכ ןאתפכאת הכ דאד באוָג וא

 ןָאלַא ות אִֹא תפג ואְב לָבְזִא שנז : םקד ו
 רוכב אדו זיכרב ' ינכימ תל wee רב
 יִלאָעְרְזיה תובָנ ןאתסכאת ןמ רשאב שוכ תַלְדו

 סֶסָאְּב יבותכמ האננָא :דאד םַהאֹוכ ותָב אר ח
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 טיקת אכ ןאהאשדאפ לווא באתכ
 תכאס םותכמ וא ךהמב ארנָא התשוְנ בֵאְחַא

 תּובָנ אב הכ יאבננ ךיאשמ ךונ אר בותכמו

 ט בותכמ רדו : דאתסְרַּפ דנדוב ןכאפ ׁשֵרְהַׁש רד

 תובָנו דינכ ןאלעַא הורְב תשוְנ ןומצמ ןידב
 לֵעיִלְב"ִנְב וא רֿפנ ודו : רינאשנֶב םוק ָךדַצְב אר
 תדאהש וא רב הכ דיראדאו וא שיפ אר

 רֿפכ אר האשְךאפו ארכ ות הכ דנַוגְב הדאד

 דינכ ראסגנַכ הדיִׁשַכ ןוריב ארוא ספ יהָתֿפג

 ךיאשמ ינעו ׁשֵרְתַׁש להַא ספ :דַריַמְב את
 קפאומ דנדוב ןכאס יו ךהש רד הכ יאבגנו

 רַבֹו הדאתסַרֿפ ןאשיא ָךנ לָבְִא הכ ימאי
 לאפרַא ןאשיא מ הכ יבותכמ ןומצמ בס
 הררכ ןאלעַא הרבו : דנא למ דוב הררכ
 ירֿפנ ודו : דנדינאשנ םוק ךדצ רד אר תּובָנ

 ןָאו רנתפשנ יו שיפ הדַמָא רד לעיִלְביִנֶב זַא
 תראהַש תּובָנ רב םֹוק ךֹוצֹהְב לעולב ןאדרַמ

 האשְדאפו אדכ רַב תֹובנ הכ דנתפנ הדאד

 הדישכ ןוריב רהַש וַא ארואו תסַא התפג רֿפכ

 לבְזיִא נו :רָרֹמְב את דנַדרַכ ראסגנס ארי
 הרש ראסגנס | תובָנ הכ רנַתֿפג הדאתסְרֶפ

 ומ תּובָנ הכ ריש לָבָיִא = ןות : תסַא הדמו
 תפג בֶאָהַאְב לָבְזִא תסַא הדמו הדש ראסגנס
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 כקת

 אכ

 אכ  ןאהאשדאפ לווא באתכ
 וא הכ אר יִלאָעְרזיִה תֹובָנ ןאתסכאתו  זוכרב
 ןש ףרצתמ רַהָדְב הרקנב ןתב ארנַא תסאוכנ

 : תפַא הדרמ הכלב תסינ הדנז תֹובָנ הכ אריז
 בָאַחַא תפָא הררֹמ תובָנ הכ דינש בָאהא וג
 ילאערזיה תֹובָנ ןאתסכאת רצְת תַהְְב התסאכרַב
 ; דַמָא .דורפ

 הרש לואנ יִבָשּתַה ּוהָיְלַא ךונ דנואדכ םאלכו
 האשראפ בָאְחַא תאקאלמ יארו זכרַב : תפג

 וא ךניא ׁ רורפ תסַא הָרֵמאֹפ רד הכ לאש
 רש דורפ אְננֲאְב הב תסַא תובָנ ןאתסכאת רד

 הררכ באמְכ ארואו +: דש ףרצְתמ ארנַא את

 ידֹומְנ לתק םה איִא דַומ ןינְנ דנואדכ וגב

 וגב הדרַכ באטְכ ארוא ואבו ירש ףְרַצְתמ םַהו

 תֹובַנ ןוכ ןאגס הכִיאְג רד דיגגימ ןינְג דנוארכ

 :היסיל דנהאוכ זינ אדת ןוכ ןאגס דנדיסיל אר

 אֹרַמ איִא ןמ ןמשד יא .תפ והָיְלַאְב בֶאָחַא
 אריז םתֿפאי את הלב דאד באוג וא יתֿפאי
 דנואדכ מנ רד הָננֲא את יהָתֹכרפ אר דוכ ות

 אֹלַב ות רב ןמ ךניא :ירוַא אָנְב תסַא רב
 או תפאפ םהאוכ ךאלַה ללב ארת הדרוַא
 דאזַא .האוכו סובחמ האוכ אר דֶרמ רה בָאָחַא
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 אכקת אכ ןאהאשראפ לווא באתב
 ככ ןאדָנאלו :תכאס םהאוכ עטקנמ לֵאָרׂשִי רד

 ןאדָנאֹכ ךננאמו טֶבְנְדָּב םָעְבְרְי ןאדנאכ לֵתִמ ארת
 םשכ הכניא ַבֵבכְב תכאפ םהאוכ הָיְחַאְּב אָׁשֲעְב
 האנג ָבֵַתְרֹכ אר לֵאְרְׂשִו הדרוָא ןאיַהְב ארמ
 גג םלכַת דנוארכ זינ לביא הראב רדו : יהתֹבאכ
 לאַעְרְי ראצח ָדֶנ אר לָבְזֲא ןאגס תפג הדומנ
 דב רד בָאְהַא ןאפכ וַא אֹרַכ רַה :רדְרוב דנַהאוב

 ארחצ רד ארכ רַהְו דנרוכב ןאגס רֵריִמְב רחש

 הכ לּתָמ דובנ יפו + דנרכְב אוַה ןאגרמ דרימב

 הֶגנָא ןדרוא אָנְּב יארְב אר ןתשיוב הכ בָאְחַא

 לֵבְזיִא שנװ  תפורפ תסַא דנ דנואדכ רטנ רד
 וכ ַתאֹפאָגְר אה תב יוריפ רדו :דומְנ אונֲא ארוא

 הכ ינאיִרֹומָא הָננֲא בכח רַב דומנימ ראיסב
 = ןארכָא לֵאָרׂשִי נב ךוצח זַא אר ןאשיא דנואד
 מ ןאנפס ןיא בֵאָחַא ןוו : דנדרכימ דוב  הדומנ
 .רד סאלפ הדז ְךאָג אר דוכ ָהמאָג .דינָש אר
 תֹוכָכְבּו דיבאוכ םאלֿפ רַב התפְרְג הורו דרכ רב
 : תֿפרימ האר
 חכ לזאנ יבשּתַה ּוהָיְלֲא רַב דנואדכ םאַלָב האננָא

 טכ ָךְוצהְּב הנונג ידיד אר בָאָחַא איִא : תפג הרש

 רד הכ תַהְג ןיא וַא ספ תסַא הרש עצאותמ ןמ

 רד אר אלַב ןיא  דיאמנימ עצאוַת ןַמ רוצה
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 בכ ,אכ ןאהאשדאפ לווא באתכ בכקת

 א

 ןיא שרפפ םםאיַא רד ןכיל םֶרֶא ימנ ין אא
 : רינאדרג םַהאֹוכ ץְראע שנאדנאכ רַב אר אלב

 בכ באב
 לֵאָרְׂשו םֶרֶא ןאיִמ רד הכ תשָרג לאס הס

 : רֹובנ ג
 ָךזנ הָדּוהְי ָהאשְראפ טָפָשוהְי םֹוומ לאס רדו ב
 לֵאָרְׂשִי האשראפו + דַמָא דורֿפ לֶאְרְשי האשדאפ ג

 תֹמָר הכ דינאד ימנ איִא תפג דוב ןאמָראְב
 תמר וַא שנָתַפְְנ וַא אמו תסַא אמ ןאוַא דַעְלְ

 טפשוהיב ספ : םישאבימ לפאג םֶרֶא האשראפ ר

 ה

 גנְג יארְב רָעְלִג תֹמָרְב ןמ הקארמה איִא תפנ
 באוג אר לֵאָרְׂשִי האשְראפ טֵפְׁשהּו דַמָא יהאוכ
 ות םוק ןִג ןמ םקו ות ןִנ ןמ הכ ראד
 טָפשּוהִיַו : דנשאבימ ות ןאראוס ןוג ןמ ןאראוסו ו

 זַא .זורמָא הכניא אֹנַמְת תפג לֵאָרְׂשִי האשְראּפְב
 לֵאָרְׂשִי ָהאשָראּפו : יאמְנ תַלֲאְפַמ דנואדכ םאלכ ו

 הררכ עמָג איִבְנַא וַא רֿפנ רצ ראהְנ ָךדְקְב
 ורב גְנִג יאֹרְב דָעְלִג תמָרְב איִא תפג ןאשיאְב
 דנואדכו יא רַב דנתפג ןאשיא םתסיא זאב אי

 : דומְנ .דהאוכ םילסת האשראפ ַתסַרְב ארנָא
 וַא ap אגניא רַד איא תפג טפשוהי אמא ז

 לָאוס וא זַא את תסינ דנואדכ ָאיִבְנ אהניא
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 גבקת בכ ןאהאשראפ לווא באתכ
 ח ךי תפג תַפׁשּוהְיְב לֵאָרְׂשִי ָהאשךאפו : םיאמנ
 הכ תה הָלַמְּב ויְכִמ ינעי רעד ַךְרמ
 דרכ ןאוָת תלָאסמ דנוארכ וַא וא ָהטסאוב
 רד הכ ארז םראד תֶרַפְנ וא א ןמ ןכל
 ידַנְב הכלב דנכימנ תֹובנ כינב ןמ ַהָראֹב

 האשְראפ ספ :דִיוגנ ןינָג האשְראפ תפג טפׁשוהיו

 הדנאוכ אר דוֿכ ןאיארס הֶנאוָכ וַא יכי לֵאָרׂשִ
 : ןכ רַאאח ידחב אר  הָלְמיִרַּב ּוחָיְכִמ | תפג
 רַה הָרּוהְי ָהאשְראפ טָפָעּוהְיו לֵאָרְׂשִי האשדאפ
 רד דוכ :יִסְרַכ רב הדישופ אר דוכ ָםאבְל יכי

 התסָשְנ הָרָמאֹס הזאורד הנה מ עיסו אנ

 תוובנ ןאשיא ָךוצהב איִבְנַא עימו = דנדוב

 ןינַהָא יאה ךאש הָנֲעַנְכ ןָּב הָיִקְדִצו : דנדרַנימ

 רווגימ ןינְג דננאדכ תפג התכאס דוכ יארְב

 : דנְוש ףְלַת את דַז יהאוכ אה ןיאב אר ןאיַמָרַא
 הב רדנתפגימ ןינֶנ הדרכ | תָוובָנ איִבְנֲא עימו

 דנוארכ ארז (ש תריֿפ יִא רב דָעְלִג תמה
 ; דומנ דַהאפ םילסַה האשדאפ תכדְב ארנָא
 דוב התפר ּוהיְכִמ ןֵדיִבַלְט. יארְב הכ ידצאקו
 ןאבז ְךִיְב איִבְנַא ךניא תפג הדרכ באטְכ ארוא

 םאלכ ספ רנוגימ וכינ האשְראּפ ָהְראב רד
 ינכסו .רשאב ןאשיא וא .יכי םאלכ לֶּתָמ ות

523 

₪ 

Ww 

 א --

 ב -

ww; 
- 



 בכ ןאהאשדאפ לווא באתכ דכקת
 םסק דנאדכ ַתאיַהְב תפג ּוהָיְכִמ :ונְב וכינ די

 אר ןאֹמַה רַוגְב ןמְב דנואדכ הָננֶא רַה הכ
 דיפר האשְראפ ָךזנ ןוג ספ :תֿפג םַהאֹכ וט

 תֹמָר הב איִא ּוהָיְביִמ יִא תֿפג אריו האשְדאפ

 רַד וא םיתסיא ואב אי םיורְב גְנִג יאֹרְב רֶעְלִ
 ארנָא דנוארכו ןש זוריפו יִא רב תפג יו באו

 האשָראּפ :ררכ דַהאוכ םיִלֹפַת האשְראפ תַדְב יט

 הכ םַהָרְב םפק ארת הַבַתְרַמ דנָג תפג אר

 ןמְב תסַא תסאר הָנֲא וַא ריֿג .הָוהְי סאב
 יְלַג לֶּתַמ אר לאְרשי ימאמְת תפג וא + יוגנ +

 םביד הדנכארפ אה הוכ רַב דכאדנ ןאבש הכ

 סכרה ספ דנכאדנ בהאצ אהניא תפג דנואדכו

 ָהאשְראּפו :דַררַג רַב דוֿכ הָנאכְב יתָמאַלְסְב חי
 םתפננ ארת איִא הכ תפג טָפָשּוהְיִב לֶאְרְשי
 הכלב .דנכימג תובַנ יוכינָב ןמ הָראב רד הב

 ןמ * ןנָשַב אר רנוארכ םאלכ ספ תפג וא : ידַבְב ש

 ימאמתו םדיד התסָשְנ דוכ יִסְרַכ רַב אר דנואדכ

 הדאתסיא נו תסאר ףרטב יו ךזנ ןאמסָא רָכְשל
 אר בָאְהַא הכ תסיכ תפג דנואדכו :דנדוב כ

 הדַמֲא רַב רֶעְלַּג תמָר הב את דָיאמְנ אגא
 ןָאְב ירנידו דנאר ןנפ רט ןיאב יכו דנַתֿפיִב

 הדַמָא ןיריב (דילפ) ַחור ןָאו :דֹומְנ םלַכְת רוט אפ
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 הכקת בכ ןאהאשדאפ לווא באתכ
 אוגָא ארוא ןמ תפגו דאתסיִאַב דנואדכ ָךֹוצחְב

 ככ באוג וא יג הָנְב תפג אריו דנואדכו : םנכימ

 עימג ןאהָד רו םָרמ ןוריב ןמ הכ דאד

 ארי תֿפנ וא דוב םהאוכ בֶדאכ ָחור ׁשיאיִבְנַא

 ןיגו ןרב ספ תסנאוַת יהאוכו דרכ יהאוכ אוגא

 ואהָד רַד בָראכ יחור דנואדכ ןָאלַא ספ + ןכְב

 דנוארכו תסא התשאדג ות יאיִבְנַא ןיא עיִמְג

 רכ האגנָא : תסַא התפג דב ןככ ות ָהְראב רד

 ראסכר הב  הדמָא ךידונ / הָנֲענְבְְּב ּוהָיִקְרַצ

 זא האר םאדכְב דנוארכ חור תפגו דז ּוהָיְכיִמ

 : דוג ןכס ותב את תפר ות וסְב ןמ מ

 הכ ָהָרְנהֶב הכ יור רד ךניא דאד באוָג והָיְכיִמ

 ארנָא יֹנכ ןאהנַפ אר דוֿכ הרש לָבאד ינוררנַא
 וכ אר ּוהְיִַמ תפג לֵאָרְׂשִי האשדאפו + ריר יהאוכ
 רסַפ שָאויו רהש םכאח ןמַא ָךונ ארואו ריִנְב

 מ דיאמרפימ ןינג האשראפ וגו : רַבָּב האשְדאפ

 ןאנֶב ארואו דיזאדניְב ןאדנז רד אר ץכש ןיא

 יתמאלפב ןכ את דירתפב יננַה בָא .יגנַת
 יתמאלסְב עקאולאיֿפ רגַא תֿפג ּוהָיְכִמ : םדרנרב
 תסַא הדומננ םלָכְת ןמב דנואדכ ינכ תעגארמ
 :דיֹונְׁשְב "אעימנ םוק יִא תפנו

 טכ הב הָרּוהְי האשרךאפ טפָשּוהְיו לֵאָרְׂשִי האשדאפו
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 בכ ןאהאשדאפ לווא באתכ ובקת
 לַאְרְשִי האשראפו = :דנדמָא רַב רֶעְלַג תמָר ל

 גְנְגְב התכאס רֶכֵנֲתמ אר דוכ ןַמ תֿפנ טָפָשוהְיַב

 האשראפ םַּפ ׁשֹופְב אר דוכ סאבְל ותו םורימ
 : תפר : גְננֶב התכאס רֶכנְתִמ אר דוב לֵארׂשי

 אה הבארע ָךאדרַפ ודו יס םָרָא האשְדאפו אל
 אב הנו ךנוכ אב הנ תפג הדרַכ רמָא אר דוכ

 נג טקֿפ לֵאָרְׂשִי האשדאפ אב הכלב גרוב
 אר טַפָשּוהְי אה הבארע ןאראדרפ ןוו : דיאמנ
 תסַא לֵאָרְׂשִי האשְראפ ןיא "אניקי דנַחֿפג דנדיד
 טפשוהיו דניאמנ גְנֶנ וא אב את דנתשגרב ספ

 אה הבארע ןאראדרַס ןוָנו :דֵרוַא רַב דאירֿפ ל

 ָבקאעְת א ת תסינ לֵאָרְׂשִי האשדאפ וא הכ רנדיד

 ןודְב אר דוכ ןאמַכ יסכ אֹמַא : רנתשנרַב וא די

 הלצו ןאימ אר לֵאָרְׁשִי האשראפ הרישכ ץרג
 תסד תפג דוב ןאר הבארעְב ואו דַז הז יאה
 רַב .ןוריב .רכשל וַא ארמו ןאַדרגְב אר דוב

 תַבַס גג .זורנָא רו + םדש חורנמ הכ אריז הל
 לבאקמב שא הבארע רד אר האשךאפו רש
 מ בורג ַתקו רנתשארימ אפ רַב ןאיִמְרא
 ָךּורג םאגנַהו : תכיר הבארע ןאיִמְב שַמְכְז ןוכו

 םַכֹרַה דנתפג הדאד רַד אנ רַכְׁשל רֶד באתֿפָא
 :רדרנרב ׁשױכ תיאלוב  סכרהו דוכ ְךֶהֵׁשְב
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 זכקת בכ ןאהאשראפ לווא באתכ
 ול האשְךאפו דנדרַנָא הרְמאסב ארואו דְרמ האשדאפו

 חל רד אר הבארעו : דנֶדרַכ ןפד הָרָמאֹפ רַד אר

 דנריסיל אר שנו ןאגפו דנתסש הָרָמאס ַהָכֹרַב
 הכ ימאלכ בסח רב * רנתפש ארוא ָהֶחַלְסַאו
 הָנֹרַהו בָאָחַא עיאקו ָהָיִקַבּו : דוב התפג דנואדכ

 רהש יִמאמְתו תכאס הכ ינאע הנאו דרב וא
 ָםאיִא ךיראות באתכ רַד איִא דרכ אנב הכיאה

 מ בֵאְחַא ספ : תסינ בותכמ לֵאָרְׂשִי ןאהאשדאפ

 ׁשיאְנְב ּוהְוַחֲא שרספו דיבאוכ דוכ ךאדגא אב

 : דומנ תַנמְלַ

 אמ האשדאפ בָאְחַא םראהְנ לאס רד אָפּ טפַׁשֹוהְ
 גמ יס טָפָשּוהְי : רש האשדאפ הָרְוהְי רב לֵאָרש

 תסיבו דומָנ תַמְלַס ןאֹגָא הכ דוב הלאפ גנו

 שרדאמ םֶסָאּו דרכ הנטל םלשורי רד לאס גנפו
 גמ יאה קירַט ימאמת רו :דוב יחל ְרַתָכד הָבּוֲ
 רומנימנ ואָנַת אהנָא זַא הדומנ ךולס אסַא שֵררפ

 * רְרוָאימ אָגְב דוב תפאר דנואדכ מנ רד הנאו

 שנ התשאדרב דנלב יאה ןאכמ הכניא רגמ

 דנדינארלג ימה ינאברק דנלב יאה ןאבמ רד םוקו
 דמ ָהאשְךאפ אב טָפַשּוהְיו : דנדינאזופ ימה רוכבו

 המ יְִוַהַתו טָפָשּוהְי עיאקו הָיִקבו :דרַכ חלצ לֵאָרְׂש
 נאתכ רד איִא דרַכ הכיאה גנו  רומָנ הכ
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 בכ ןאהאשדאפ לווא באתכ חכקת
 : תפינ בותכמ הָרּוהְי ןאהאשךאפ ָםאיֵא .ךיראות

 יקאב אָסֶא שרדפ םאיַא זַא הב יטאולַא היקב ומ
 : תכאס דובאנ ןימז זַא אר אהנָא דנדוב הדנאמ

 יהאשדאפ יליכו ןכיל דובנ יהאְשְדאפ םֹודָא רַדו זמ

 את תכאפ יִשיִשְרִת יאה יתשכ טפׁשוהו : דרַכימ חמ

 דנַתֿפרַנ אמַא דנוָרְב ריפוא הב אלט ןֵדְרא תַהְנְב

 האגנָא : תפַכְׁש רֶבַּג ןויצע רד אה .יתָשָב אריז טמ

 ןאגרנב הכ ראדנב תפג טַפְׁשֹוהְיְב בָאְַאְְִּב ּוהָיזחַא

 אֹמַא .דַנורְב אה יתשַב רד ות ןאגְדְנַּב אב ןמ
 דוכ ְךאְנַא אב טָפָשּוהְיַו : ררָכנ לובק טפָשּוהְ
 ןפד .רֶוְר שרדפ הש רד שָרארְנָא אבו דיבאוכ
 : דומנ תַנָטְלַס ׁשיאג רַד םֶרֹוהְי שִרָסַפו רש

 טפשוהו טהדפַה לאס רד בֶאְחַאְְּב והָהַאו א
 האשראפ הֶרָמאס רד לֵארְׂשִי רב הָדּוהְי האשדאפ

 הָננֲאו :דומָנ יהאשָראפ לארי רַב לאס ודו רש בי
 קרמבו דרוָאימ אָנְב דוב דנפאנ דנואדכ מנ רד
 הכ טֶבְנְרַּב םָעְבְרי קירטו שרדאמ קירטו שררפ
 ךולס דוב התכאכ האנג בְכַתְרִמ אר לארי

 תַדאבֲע ארוא הדומנ תמָרַכ אר .לעבו :דומעמ ג
 דוב הדומנ לַמע שֹרַדְפ הָנֹרַה בכח רו דרכ

 לֵאָרְׂשִי יאדכ הָוהְי םש3
 :רְרוָא ןאַגַהְב אר
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 ןאהאשדאפ םווד באתכ

 א באב

 א יצאע לֵאָרְִׂי רַב בָאּומ בָאְחַא תאפו וַא ךעבו
 כ הכ דוכ הנאבאלאב ָהָרְְנפ וַא הָיְַחַאּו + דנרש
 ספ ' דש ראמיב הדאתפא דוב הרמאס רד

 ךנ תפג ןאשיִאְב הדומנ הנאור אר ןאלוסר
 איִא הכ דיסרפב התפר ןֹורָקָע יארכ בוב 0
 ג ָהְתשְרַפו : תפאי םהאוכ אפש ץרמ ןיא ז

 תאקאלמבו זיֿפרַב תפג יֵבְׁשְהַה ּוהָיִלַא הב דנוארב
 ןאשיאָב הדמָא רַב הָרָמאֹכ האשְאפ ןאלוסר
 לֵאְרְׂשִי רד יארכ הכ תַהְג ןיא וא איִא הכ וגב
 בּובז לעב זַא ןדומְנ לָאס ארֶב אמש תסינ
 ד דַומ ןינג דננאדכ ספ + דיודימ ךורקָע יאר
 יהאוכנ דורֿפ ידַמֲא רב ןָא רַב הכ יֵתְסַב זַא
 ה תפר ּוהָיְלֲאו : דר יהאופ התַבְלַא הכלב רש
 אֹרְנ תפג ןאשיאָב ואו דֹנַתְׁשֹנרַב יו ָךנ ןאלוסרו
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 א ןאהאשדאפ םווד באתכ לקת
 יצכש דנתפג יו באג רד ןאשיא | : ריתשנרב ו

 דֹוַרְב תפג אראמ הדַמָא רַב אמ תאקאלמְב
 תסַא הראתסְרפ אר אמש הכ יהאשְךאפ זנו

 דיאמרֿפימ ןינג דננאדכ דייוג ארוא הדרכ תענארמ .

 תפינ לאָרְׂשִי רד יאדכ הכ תַהְג ןיא וַא איִא
 ןורקע יאדכ בּובז לעב זַא ןֵדומְנ לָאוס יארְב ות
 רב ןָאב הכ יִרֲתְסַב וא ןירב אנְב יתסַרֿפימ
 יהאוכ התבלַא הכלב רש יהאובנ דורפ יִדַמֲא
 תאקאלמב חכ יצָכָש ָתַאיַה תפג ןאשיאב וא : דֶרַמ
 תפג אמשב אר ןאנכפ ןיאו רַמָא רַב אמש

 יררמ דנדאד באוג ארוא ןאשיא + דוב הנוגְנ ח

 התפב שרמכ רב ימרֶג ְךנַב רַמַכו דוב ראד יומ

 האגנָא |: תסא  יִבָשִּתַה ּוהָיְלֶא תפג וא דוב ט
 יו ךזנ שרפנ האגנפ אב אר ָהאננפ ךאדרס

 וא הכ יתלאח רד דַמָא י) ָךַנ ואו ראתסרפ
 הב דרַכ רע וו דוב התפָשְנ הוכ חלק רַב
 יהילֲא : יא ריזב ריוגימ האשְראפ אדֹב רֶרמ יא
 דרמ ןמ רגַא תפג ַהאָנַפ ראדרס באג רד
 אלת הרש לזאנ ןאמְסֶא וַא שָתֶא םתכַה אדכ
 ןאמסַא וַא שָתֶא ספ דנאוסְב אר תַרַפְנ האגנפו
 : תכוסב אר ׁשרֿפנ האגנפו ארוא הרש לזאנ
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 אלקת א  ןאהאשדאפ םווד באתכ
 א האננפ אב אר רניד ָהָהאָגנְפ ְךאדרַפ זאבו
 הדרכ באטָכ ארוא ואו דאתפרפ יו ָךזנ ׁשֵרפְנ
 הכ דיאמרֿפימ ןיננ האשךאפ אדכ ךְרמ יא תֿפנ
 תפג ןאשיא ָךאוג רד ּוהָיְלֶא :יִא ריב ידומ
 לואנ ןאמְפָא זַא שַתֶא םַתֹסַה אדכ ָדְרַמ ןמ רגַא
 ַשָתֶא ספ דנאװסְב אר תַרַפְנ האגנפו ארת הרש
 שרֿפנ האגנפו ארוא הרש לזאנ ןאמסָא וא .ארכ
 יי אב אר םּוק ַהָהאֵננַפ ךאררַפ ספ : תכוסְב אר
 םּווס ַהֵהאָננַפ ראדרכו דאתָרֿפ שָרָפְנ האָננפ
 וא או דַמָא רד טאב ּהְָלֲא ךמ  הדמָא
 אָנַמִת ארכ ָךְרַמ יִא הכ תפג הדומנ פאמָתלֶא
 תַנאגָרנב רַפְנ האָננְּפ ןיא ןאָנֹו ןַמ ןאַג הכניא
 ןאמסא וַא שָתֶא ךניא + רשאב יזע ות רֶמנ רד

 אב אר לונַא ָהָהאֵננַפ ךאדרס וד ןַא הרש לזאנ
 ןמ ןאַג ןָאְלַא אֹמַא דינאוס ןאשיא יאה האָננַפ
 וט הב רנוארב ָהָתְׁשְרֲו : רשאב ויזע ות מנ רד

 םרַתַמ וא וַאו יִא רוב וא קארמה תפג ּוהָיְלֶא
 דורפ האשךאפ ךונ יו ָהארמַה התסאכרב ספ

 ₪ הבנונ דױגמ ןינְג דנאדכ תֿפנ ארו : דש
 ןורקע יאדכ בּובְז לעב א את ידאתסַרֿפ ןאלוסר
 רד הכ דוב בָבְס ןיא וא איִא דנאמְנ לאוס
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 לאס וא שנ א הכ רובַנ יאדכ לָארְׂש
 ידָמָא רַב ןָאב הכ יִרֵתָסַב זַא ןירַב אֹנְב יאֹמנ
 וא םַפ : דרמ יהאוכ התנלַא רש יהאוכַנ רורפ
 התפג ּוהָיְלַא הב דנאדכ הכ ימאלכ קפאומ
 ךָּב םֶרּהָי םֹוד לאס רד םֶכֹוהו דומ דוב
 האשְךאפ ׁשיאג רד הָדוהְי האשְראפ טפַׁשֹוהְי

 לאמעַא הקו :דובנ ירַכְפ ארוא הכ ארז רש
 ֲםאֹיֵא ךיראות באתכ רד איִא דרַכ הכ והְַָחַא
 : תפינ בותכַמ לֵאָרְׂשִי ןאהאשךאפ

 ב באב

 אר ּוהָיְלַא הכ דומנ הדארָא דננאדכ ןוג
 רש עקאו דרב אלאב ןאמסָאב דאב דֶרִג רד
 : דנרש הנאור לֶנְלֶג וא עֶׁשִלא והלא הכ
 אריז ןאמב אגא רד תֿפנ עָשיִלֶא הב ּוהיְלַא
 עָשיִלֶא תפַא הדאתסרֿפ לֶאתיַבְב ארמ דנוארכ
 ארת הכ םַכָק תדוכ תאיַחו הָוהָי ָתאיַחְב תפג

 יאיבְנא ןארַסְפו : דנתפר לֶא"תיִבַב ספ םנכנ ר
 הדַמֲא ןוריב עָשיִלָא דונ דנדוב לַא-תיב רד הכ
 יאְקַא רנוארכ זורמַא הכ ינאדימ איִא דנתפג אר
 תפג וא תׁשאדרַב דַהאוכ ות כ קופ וא ארת
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 גלקת ב ןאהאשראפ םווד באתכ
 ד ואְב ּוהָיְלַאְו + דישאב שומאכ םנאדימ םַה ןמ
 דנואדכ אריז ןאמְב אָנניא רד עָשיִלָא יא תפג

 תאיַהְב תפג וא תַא הדאתסרפ וחירי הב ארמ

 םנכנ ְךרַת ארת הכ םסק תדוכ תאיַהְבּו הָוהְי
 ה רד הכ יאיִבְנֲא ןארַפַת : דנדַמָא ֹוחיִרְי הב ספ

 איִא דנַתפֹג אריו הדמָא עְׁשיִלֲא דונ דנדוב ֹוהיִר
 קופ זא ארת יאקַא דנואדכ זורמָא הכ ינאדימ

 םנאדימ םַה ןמ תפג וא דראדימ רַב ות ָךַס

 ו אגא רד תפג אר ּוהָיְלאו : רישאב שומאכ
 הראתסָרֿפ ןֶדְרִי הב ארמ דנואדכ אריז ןאמְב

 םסק תדוכ ָתאיַהְבו הָוהְי ָתאיַחְב תפג וא תסַא

 הנאור ןאשיא יוד רה ספ םנכנ ךרַת ארת הכ

 ז התפר איִבְנַא ןארפפ זַא רַֿפנ האָננֹת : דנרש

 ןאשיאו דנדאתסיא רוד וא .ןאשיא לבאקמ רַד
 חיאדְר ּוהָיְלֲא ספ :דנדוב הראתסיא ןדרי דזנ

 הכ רז אר בָא הדיִניפ ארנַאו תפְרְנ אר שיוכ

 ןאשיא יוד רַהו רש התפאכש ףרטְנַאו ףרמניאב

 ט ןתשדג זַא דעַבו :דנדומנ רובע יכשכ רַב

 הכ אר הָננֲא תפג ץָשיִלֶא הב יהָיְלֲא ןאשיא
 ךזנ וַא הכנָא וא שיפ םנכְב ות יארְב יהאוכימ

 ביצנ תפג עֶׁשִלֲא האוב םוש התשאדרב ות
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 ב ןאהאשראפ םווד באתכ דלקת
 ןיִנ תפג וא |: דִוָשְב ןמ רב ות חור ףעאצמ ו

 מ וַא הכ .יניח רנַא אמַא יתסאוכ יראושר
 ןינָנ תַיארְב א ינבְב ארַמ וש התשאררב ות

 ןאשיא ןוװ = : רש  דַחאוכַנ אלָאו רש דהא א
 ןישתא ָהָבארע ךניא דנדרַכימ וגתפגו דנתפרימ

 דרכ אדג רגידכי וַא אר ןאשיא ןישְתֶא זאבסַאו
 ןונו : דומנ דועצ ןאמסָאב דאברְרג רד ּוהָיְלַאּו גי

 יִא הכ דרוַא רַב דאירָפ דידב ארניא עֶׁשיִלֲא
 ספ ' שנאראוכו לֵאָרְׂשִי הָבארְע םרדפ יִא םרדפ
 ארנַא התפרג אר דופ ָהמאְנו רידָנ רניד ארוא

 זַא הכ אר ּויְלֲא אדו + דַז ךאָנ הצח ּודָב א
 ַהָראנָכְב התשנרבו תשאד רַב דוב הדאתפא וא

 וא זַא הכ אר ּוהָיְלֶא יארְר ספ : דאתסיא ןֶָרי די
 יארפ הָוהְי תפג הדז ארבָאו תּפְרְנ דוב הדאתפא
 המניִאב רז ארבָא זינ וא ןוָו תפָא אנכ ּוהְלֲא

 ןונו :דומָנ רובע עׁשלֲא רש התפאכש נָא ומ
 דנדוב ֹוחיִי רד וא ורבה הכ איִבְנַא ןארַסְ
 עְׁשִלֲא רב ּוהָיְלֶא חור דנתפנ רנדיד ארוא
 ור ארוא הדַמָא יו תאקאלמ יארְבו רשאבימ

 ךניא  דנתפג .ארואו : דנדומנ םיטעת ןיִמְב מ
 דנַתְסַה יוק ְךרַמ  האננָפ תנאגדנב אב לאה

534 



 הלקת ב  ןאהאשדאפ םווד באתכ
 וָנָתְסִג ארת יאקָאו דנוְרְב ןאשיא הכניא אנמת

 יכיִב התשאדרב ארוא דנואדכ ַחור דיאש דניאמנ

 התכאדנַא אה הֶרד זַא יכי רד אי אה הוכ זַא

 | רב ידחְב אמא : ריתסְרַּפִמ תפג וא רשאב

 ספ דיתסרַפְב תפג הרש .לָגַפ הכ דנרומְנ םארבָא
 ונְתְסִנ ור הס ןאשיאו דנדאתסְרֿפ רֿפנ האגנפ

 וחיִרָי רד וא ןוָו :  דנַתְפאיַנ ארוא אֹמַא דנדומנ

 ואָו דנתשגרב יִו מ ןאשיא דומנימ ףקות

 : ריורנ הכ םַתֿפֹגנ אר אמש איִא תפג ןאשיִאְב

 רהש עַצֹומ ךניא דנַתַפג עָשיִלֶא הב רהש לֶהַאו
 שַבָא ןכיל דניבימ אמ יאָקָא הכנאננ תסָא וכינ
 כ בונ תפג וא : תסָא לצאה יב שנימזו ראונאנ
 ספ דיראדנב ןָא רַד ךמנ הדרוא יונ תְׁשַתי ןמ

 אכ ןוריב בָא ַהַמְׁשְנ מ ֹואְו :דנַדרוָא ׁשיארְב

 דנואדכ תפגו תכאדנַא ןָא רד אר ךמנ התפר

 ראב הכ םדאד אפש אר בָא ןיא דיוגימ ןיִנ

 בכ םַפ : דָיִאיִנ רירפ ןאזא ילצאחיב אי גרַמ רגיד

 = התפג עָשיִלֶא הכ ינכס בכח רַב זורמָאָב את בָא

 : תפאי אפש דוב

 האֹרְּב וא ות  דַמָא רב לֵאתיַבְב אָגְנָא זַאו
 הדַמֲא ןוריב רהַׁש וא ךוכ לאפטַא דַמָאיִמ רַב
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 ג,ב ןאהאשדאפ םווד באתכ ולקת
 יא רַב - יִא = דנַתפג הדומנ  הָיְרְבִכ ארוא

 ןאשיא התשנרב בקעב ואו :יִא רב לֶנַכ יא דנ
 דר תַנָעְל הוי םפָאְב אר ןאשיאו דיר אר
 רַכפ ודו להָנ הדַמָא ןוריב לַגנִנ זַא פר ודו

 תפר לַמְרכ ַהֹוכְב אָגנֲא זַאְו + דירַדְב ןאשיא זַא הכ
 : דֹומְנ תַעָנארכ הַרָמאכ הב אָננֲא וַאו

 כ. באב

 טַפׁשּוהְי םהדְגַה לאס רד בֶאְחַאְדַּב םֶדחִו א
 ןאֹגַא לֶאְרְשי רב הָרְמאס רד הָדּוהְי האשָדאפ
 :דרכ .יהאשְדאּפ לאס הרזאודו  דומְנ תנטלס

 לַמעְב דוב  דנָסָפאנ דנואדכ ָךַפַנ רַד הָננָאו ב
 ארז שרדאמו ררפ לֶתַמ הנ אֹמַא רֶרוָאמ
 דוב התֹכאכ ׁשֹרַרפ הכ אר לעב לאמת הכ
 הכ טְבְנְרַּב םעְבְרי ןאהאגגב ןכיל :דרַכ רוד ג

 הריפסנ הוב התכאס האנג ָבְכְתְרִמ אר לֵאָרׂשִ
 | : דיזרונ ירוד ןָאזַא

 דוב ישאומ בחאצ בָאומ האשְךאפ עֶׁשיַמְו ד

 ראזה רצו הָרַב ראֹוַה דצ לֶאְרְשי ָהאשְךאּפְבו
 זַא דעַבֹו : דומנימ ארַא אהנא םשּפ אב גוק ה

 האשךאפ רַב בָאומ האשראפ בָאְחַא ָתאֿפנ
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 ולקת ג ןאהאשראפ םווד באתכ
 ו האשךאפ ְרֹוהְי תקונָא רדו : רש יצאע לֵאָרְׂשִי

 ןאפ אר לֵאָרְׂשִי ִמאֹמְת הרש ןוריב הָרָמאס זַא
 ז הָדֹוהְי האשְראפ טֵפְׁשֹוהְי  דזנו תפרו :דיד

 יצאע ןמ רַב בָאומ ָהאשְראפ תפג הדאתסַרֿפ

 אב הָלֶתאקִמ יארְב ןמ קארמה איִא תסָא הרש
 ןמ דַמֲא םהאוכ תפג וא דַמָא יהאוכ בָאֹומ

 ןמ ןאבסַאו ות םֹוק ןוִג ןמ וקו םַתֹסַה ות ןונ
 ח םיֹוַרְב האר םאדכְב תפג וא +: ות ןאבסַא ןֶנ
 מ לֵאְָׂשִ האשדאפ ספ + םֹודָא ןאבאיִב ָהאֹרְב תפג
 הרש הנאור םֹודָא ָהאְׁשָראֹפו הָרּוהְי ָהאשָראפ
 ראהו רכְׁשְל תַהנְֹו דנו רוד החר תפַה פס

 :דֹובנ בָא דוב ןאשיא ָהארמַה הכ ינאיאפ

 ו ןיא דנוארפ הכ סופפַא תפג לֵאָרְִׂש האשראפו

 אר ןאשיא את תסַא הדנאוכ אר האשְדאּפ הס

 אי אא תפג טפׁשּוהװ + דנכ םילפת בָאומ תסרְב
 וא הָטסאוָב את תסינ אָגְנָא רד דנואדכ איִבַנ

 ןאמדאכ | זַא יו .םיאמְנ תלָאָפמ דננאדכ וַא
 טָפָשְדַב עַשיִלֶא תפג באוג רד לֶאְרְשי האשראפ
 אנא תכירימ ּוהָיְלֶא יאה תכַד רַב בָא הכ
 גי וא אב דנוארכ םאלכ תפג טָפשּוהְיו : תסַא
 האשדאפו טֵפַׁשוהװ לֵאָרְִׂי האשראפ סַפ תא
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 ג ןאהאשדאפ םווד באתכ חלקת
 ָהאשדאפב עֶׁשיִלָאו : דנַרַמָא דורפ יו ְךזנ םֹורֲא >

 מ תַא ראכ הָנ ות אב אֹרַמ תפג לֵאְָׂשִ
 אֹמַא | ןרב | תרדאמ = יאיִבְנַאְו תררפ יאיבְנַא
 דנואדכ ארח יִנ תג ארו לֵאָרְׂשִי האשדאפ
 ןאשיא את תֹסַא הדנאוכ אר האשְראּפ הס ןיא

 תפג עָשיִלָא : יאמנ םילֹפַת בָאֹומ תתסַרְב אר די
 הדאתפיא יו ְךֹוצהְב הכ תואָבְצ הֹוהְי ַתאיַחְב

 ָהאשָדאפ טפשוהי םםארַתְחֶא ןמ רנַא הכ םסק םא

 רַמנ ות יופָּב םתשאר ימָנ האגָנ אר הָדּוהְי <

 יארְכ ןָאלַא אֹמַא : םריד יִמְג אתו םדרכ ימָנ וט
 במ ןוִג הכ רש עקאו דירואיִב .יבֶרְטמ ןמ

 תפג ואְו :דַמֲא יו רַב דנואדכ תסד רז זאס וט
 קדנכ וַא רפ אר ידאו ןיא דווגימ ןינָג דנואדכ

 דאב  דיוגימ ןינְג דנואדכ ארז = + זאסב אה י
 ןיא אֹמַא דיד דיהאוכנ ןאראבו דיד דיהאוכנ

 ישאומו אמש את רש רַהאוכ רפ בָא זַא ידאו

 .רטנ רד ןיאו :דשונב אמש יאהבו אמש חי
 ְתסַרְב זינ אר בָאֹומ הכלב תסַא לילק דנוארכ

 יאה רהש ימאמְתו : דרכ דַהאֹוכ םילפַת אמש טי
 םֶדַהֹנמ אר ןירַתְהַב יאה רהש ָהָמַהו ראד ראצַה |

 עטק אר וכינ ןאתכרד המהו תכאס דיהאוכ
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 טלקת ג  ןאהאשדאפ םווד באתכ
 דיהאוכ אר בָא יאה המשְנ עימו רומנ דיהאוכ

 אה גנס אב אר וכינ ןימז הָעטק רַו תב
 :דרַכ דיהאוֿכ בארַכ
 כ בָא ךניא היִדָה ןדינארדג תקו רד ןאדאדמאבו

 רפ בָא וַא אר ןימז ןָאו דַמָא םֹורָא האר זַא
 אנ הכ דנדוב הדינש ןאיִנָאֹומ יִמאמת ןונו : תכאס

 דניָאמ רַב ןאשיא הלתאקמ יארְב ןאהאשראפ
 אלאב הכרהו רשימ חלסמ גְנְ חאלסָאְב הכרה
 תַמאקַא דוכ ָךַחֹרַמְבו דנרש עמנ דוב ןָא וַא רַת
 באתֿפָאו דנַתפאכ רַב ןוָג ןאדאדמאב ספ + דנדרַכ
 ארבָא ףרט ןַא וַא ןאיִבָאומ דיבאת בָא ןֶא רב

 כ תסַא ןוכ ןיא .רנתפגו : דנריד ךרס ןוכ לּתְמ

 אר רנידכי הדרַכ הָלְתאקמ התַבלַא ןאהאשְדאּפ
 תַמינֹנב ןאיִבָאמ יִא לאח םַפ דנַא התְשכ
 כ דנדיסר לֵאָרְׂשִי האג רַכֵׁשלְב ןוג אמַא : דיבאתַשְב
 דנראד תסָכָש אר ןאיִבָאמ התסאכרב ןאיליִָרכָא
 ןאשיא ןימְוְבו דנרש םוַהֹנֹמ ןאשיא ךוצח וַא הכ

 הכ רהשו = : דנתשכימ אר ןאיִבֲאמ הרש לכאד
 וכינ ןימז הָעְמַק רַה רבו דנתכאכ םֶָדַהְנֹמ אראה
 דנדרַכ רפ ארנא התכאדנַא אר דוכ גנס םַכרַה

 דנתכאס דודסמ אר בָא יאה המשְנ םאמתו
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 גנכ ןֵָל דנדומנ עטק אר בוכ ןאתנרר ימאמתו
 ןכאלפו דנהשאדגאו ןָא רַד אר תַשְרַה ריק יאה

 האשראפ וו :דנדז הררכ הטאחַא ארנָא ןאזאדנַא וכ

 רֿפנ רצתפה רש תכס וא רב גְנֶג הכ דיד בָאומ

 םֹודֲא האשךאפ ךונ את הכ תפרנ ןז רישמש
 לווא רספ ספ : דנַתְסְנאֹוַתַנ אֹמַא דנֿפאכַׁשְב אר וכ

 רִיאמנ תנַמל תסיאבימ ׁשיאגְב הכ אר דוכ ַהֶדאז

 ינתכוס נאבק תַהְגַב ראצח רַב ארוא התֿפָרנ
 ספ דַמָא רידפ לֶאְרְש רב ימיִמַע טיג דינארדג
 : דנַדרַכ תענארמ דוכ ןימוְב הרש הנאור יו ְךמ זַא

 רדי7באב

 ערַַת עָשיִלֶא רונ איִבְנַא ןארספ ןאנז וַא נח | א
 ינאדימ ותו ררמ םרהוש תא הדנב תפג הדומנ

 ראכבלַמו דיפרַתימ דנואדכ זַא תא הדנַב הנ
 ינֵדְנַב יארְב ארמ ָךכפ וד את תפַא הדַמֲא וא

 ות יארְב וגב תפג ארו עְׁשִלֲא + דִרָבְב דוכ ב

 אר תֹוינְכ תפג וא יראד הָג הנאכ רדו םנכג

 וא : תסינ ןנור זַא יפרס יאֹוַס יזיִג הנאכ רד ג

 ןאגיאסמַה יִמאמְת זַא ןוריב זַא אה ףרטו ורב תֿפנ

 האֹוכְב ראיסבו ילאכ יאה רט ןכ בלַט דוב
 יא היִא אריו הרטפה
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 אמקת ד ןאהאשדאפ םווד באתכ

 ד דנַבְב תַנאֹרַסו תדוכ רַב אר רד הרש לָנאדו

 דש רפ הָנֹרַהו זירְב אה ףרט ןָא יִמאֹמְת רדו

 ה אר רד התפר יו ָךזנ זַא ספ : ראדנב ראנכְב

 יו דונ אה ףרט ןאשיאו תפב שנארספו דוכ רב

 ו הדרכ רפ אראה ףְרַט ןוָגו :תכירימ וא הדרוַא

 דזנ ריד יפְרַט תפג דוכ ןארַפַפ וַא יִכָיְב דוב

 ןנוװ תסינ רניד יֿפְרַט הפ ארו וא רוָאיִב ןמ

 ז אר ארכ ָךְרַמ ןַא התפר ספ : ראתסיא זאב

 שורפב אר ןנורו ורב תפג אריו ואְו ראד רָבכ

 יקאב יא תנארספו ות הדרכ אדַא אר דוכ ץירקו

 : דינכ ןארדג הדנאמ

 ה רו תֿפר םֶנשְב עָשיִלֶא הכ רש עקאו ירו
 דומְנ םאֹרְבֲא וא רַב הכ דוב גרזב ינַז אֵננָא

 אָננֲאְב דומנימ רובע האגרהו דַרֹוכְב םאעט הכ

 ט ָךֵהשְב ןז ןָא ספ : דרכימ לימ ַֹרְרוֿכ ןאנ תה
 סדקמ ָךְרַמ ןיא הכ םא הדימהפ ךניא תפג רוכ

 : דכדגימ אמ ךזנ וא השימה הכ תסַא אדכ

 י םיזאסְב ראויד רַב ךגוכ הְנאבאלאב יו יאֹרְב ספ

 ין יארְב ןָא רד ינאדָעמשו יסרכו ןאוכו רַתְסַבו

 דורפ אָננֲא רַד דָיָא אמ ָךזמ ןוָג הכ םיראדגְב

 אי הנאכ אלאב ןָאְבו דַמָא אָננֲא יװר ספ + דָיֶא
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 דוכ םדאכְבו : דיבאוכ אָננֲא רד הדַמָא דורפ בי

 ארוא ןוָנו ןאובְב אר יִמְנש ןו ןיא תפג יִזַחיִ

 דוכ םדאכב ואו : דאתסיא יי / ָךוצחְב וא .דנאוכ גי

 אר תַמְחַז ןיא ימאמת ךניא הכ ונָב ואְב תפנ

 איִא דוש הָנ ות יארְב ספ יהָדִשכ אמ יארְב

 וא  יראד יראכ רֶכְשל ראררַס אי האשראפ אב
 : םַתַפַה ןכאפ דוכ םֹוק ןאיִמ רד ןמ יִנ תֿפנ

 יִזַחיִּג ררכ דיאב הָנ ןז ןיא יאֹרְב ספ תפג ואָו די

 לאפ שרהשו רָראדַנ ירֵסַפ הכ ןיק ררַכ ן'רע
 ןאוכְכ ארוא תפג עֶׂשיִלֲא האננָא :תַֹא הדרוכ וט
 תפגו : ראתסיא רד ָךזנ וא הדנאוכ ארו םַפ זמ

 שוגַא רד ירַכְפ תאיַח ןאמז קפאומ תקו ןיא רד

 ַרְרֹמ יא םיאקַא יִא יִנ תפג ואו תֿפָרְג יהאוכ

 הלמאח ןז ןָא ספ :ונמ גרד דוכ ינָכְב אדכ יי
 במְב תאיַה ןאמז קֿפאומ תקנָא רַה הרש

 :ךיאז ירספ דוב התפנ ואְב עָשיִלֶא הכ ימאלכ
 הכ דאתפא קאֿפָהֶא יור רש גרוב רַסָּפ ןָא ןוָנו חי

 ׁשֵרֵרְפבו :תֿפב ןארנ ןרֶר ָךֵמ דוב רֵרְפ ָךזַנ טי

 רוכ ָםדאֿכְב ואְו ןמ ךס הֶא ןמ כ הֶא תפג

 התשאררב ארוא ספ :רֵבְב שרדאמ ָךוַנ ארו תפג כ

 רהט את שיאה ונאזְב ואו דרב שרדאמ | דזנ
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 אב ארוא התפר אלאב שָרַדאמ ספ : רמו תפשנ
 וא רַב אר רַדו דינאבאוכ אדכ ָךְרַמ ַרֵתְמַב רב

 ככ הדאד זאוָא אר דוכ ךהְושו : תפר ןוריב התסב
 זַא .ינאלאו ןאנאונ זַא יכי הכניא אֹנַמְת תפנ
 םֶבאתָשָב אדֹכ ָרְרַמ ךונ את יתפרֿפְב אה: :אלא
 גכ הנ יֹורְב וא ָךזנ אֹרָג זורמָא תפג וא + םדרנרבו

 :תסַא יתמאלְס תֿפנ תפָא תֶבַש הנו אמ הג
 ןארְב תפג רוכ םֶראַכְּב התסארָא אר אלא ספ
 :אֹמָנמ יהאתוכ ןדנאר רַד םיוגנ ארת אתו ןרבו

 הכ היפר לָמְרַכ הוב אדכ ָךְרַמ ךונ התפר ספ

 דוכ ָםְראכְב ריד רוד זַא ארוא אדכ ָךְרמ ןוָנ

 וכ לאח ספ :ריֶאימ ימנוש ןז ךנא הכ תפג יחי
 ארת איָא וגב ארנו באֹתַׁשְב יו לאבקֶתְסאְּב
 םלאס תַרסו םלאס תֶכַהְוש איִאֹו תסַא יתַמאַלְס
 מ ָהְרַמ .רזנ ןוו : תסַא יתַמאלְס תפנ וא תסַא

 ךירזמ יחיו ריִפָסִג שיאה יאפב ריסר הוכְב אדכ
 תפג אדכ ָךְרַמ אֹמַא דנכ רוד ארוא את רַמָא

 תפָא ךלַה יַנ רד שנאָג הכ אריז ראדגאו ארוא

 רבב ארַמ התשאר יֿפכִמ ןמ זַא ארניא דנואדכו

 חכ םִיאָקָא וַא ירַַפ איִא תפג ןמ : תסַא הדאדנ

 : הדמ בירֿפ ארמ םתֿפננ רגמ םַדֹומְנ תפאוכרד
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 ד ןאהאשראפ םווד באתכ דמקת
 יאצעו דנָבְב אר דוכ ְָךָמַכ תפג יִזֲחיִג הב וא ספ טכ

 תאקאלמ אר יס רֵגַאו ןרב התֿפָרְנ תַתְסַרְב ארמ

 תַיחַת ארת יסכ רנַאו וגַמ  תייחת ארוא ינכ
 לֿפַמ יור רב ארמ יאצעו הדמ ׁשַבאוָג דיג
 הֹוהְי ָתאיַהְב תפג לֿפמ ךדאמ אֹמַא : רארגב ל

 וא ספ םנכנ ךרת ארת הכ םסק תָדוכ ָתאיַחְבו

 זַא חו + רש הנאיר ןז בלע רַד התפאנרב אל
 דאהנ לפט יור רַב אר אצע התפר שיפ ןאשיא
 ספ דומָנ אֹנֵתְעֲא הנו דאד זאוָא הנ אֹמַא
 תפגו דאד רבַכ ארוא התשנרב יו לאבקֶתְסַאב

 הנאכב עַשיִלֶא ספ + רשנ ראדיב לֿפַמ הכ בל

 ַרֵתְכִב רבו הדרמ לֿפַמ הכ דיד הרש לָבאד
 אר רד רש לבאר | ןונו = : תפָא הדיבאוכ וא ל

 רו +דומָנ אעד דנאדכ ָךזנו תפב וד רַה רַב דל
 רַב אר דוכ ןאהַרו רש ואֹרְד לֿפַמ רַב הדמָא
 דוכ תסדו וא שנ רב אר דוכ שו יו ןאהר
 תשג םכ יו רַב התשאדג וא הסד רַב אר

 ךי הנאכ רד התשנרבו + רש םרנ רַספ תשוגו הל
 הדַמָא רַבֹו דימארכְב רט ןָאו ףרט ןיִא הבתרמ
 הפטע הבתרמ תַּה למ הכ רש םכ ין רַב
 :דהַכ זאב אר דוב ןאמשְנ למ ספ דרכ
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 המקת ד  ןאהאשדאפ םווד באתכ |

 ול אר יִמָנש ןז ןיא תפג הדאד זאוא אר יִזחיִגו

 רש לָכאד וא ךזנ ןוו דנא ארוא ספ ןאוֿבְב

 ל ןז ןַא ספ :ראדרב אר דוכ ספ תפג ארו וא

 םָּכ ןימָוְב ורו דאתֿפא שיאה יאפ ָךזנ הרש לבאד
 : תפר ןוריב התשאר רב אר דוכ ךספו רש

 חל דוב ןימז רד .יטחקו תשנ רַב לֵלנְב עָשילֶא
 ָםָדאַכְב ואָו דנדוב התסשְנ יו ךוצחְב איִבְנַא ןארַפֿפ

 ןארספ ָתַהְנְב שָאְ ראדגב אר גרזב גיד תפג דוכ

 טל אה יזבס את תפר ארחַצְב יִסָכו :זַּפְב איִבְנַא

 הדיִנ ןָאזַא יִרָב יאה ראיִנו תפאי ירָב ָהֶתובו דַניִנב

 רד אר אהנַא הדַמָאו תכאס רפ אר דוכ ןמאד

 : נַתֿאנְׁשַנ אר אהנָא הכ אריז דרכ דֶרוכ שא גיד
 מ ןוָנו דנֶרוכְב את דנתכיר ןאמדרַמ ןָא יארְב ספ

 אדכ ְָךְרַמ יִא דנתפג הרז אדֶצ דנדרוכ שֶא ירדק

 אמ תפג וא : דנרוכְב דנַתְסְנאוָתנו תפָא גיד רד גרמ

 תפגו תכאדנַא גיד רד ארנַא םַפ דיִרָוָאיִב דרַא

 רַצמ ןיִג יה ספ דנַרֹוכְב את זירְב םדרמ יארְב

 :רובנ נשרה

 גמ אדפ ךְרמ יארְב הדמָא הָשְלָש לעב וַא יסכו
 אה השוכו וג ןאנ ץרק תסיב ינעי רַבֹונ ךארוכ
 הָרְב םרָרמְב תפג וא ספ רֶרוָא רוכ הסיכ רד
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 הנוגְנ אר רדק ןיא תֿפנ שָמְדאכ : דנְרוכָב את

 הדב ןאמדְרַמְּב תפג וא םראדגב רֿפנ דצ שיפ

 דנהאוכ הכ דיוגימ ןינְג דנואדכ אריז דנרוכב את

 שיפ םַפ : דֶנאמ רַהאוכ יקאב ןאשיא וַאו דֶרוכ

 זַאו דנדרוכ דנואדכ םאלכ בנֹומַבַו תשארג ןאשיא
 :דנאמ יקאב ןאשיא

 ה באב

 ךוצח רַד םֶרֵא האשראפ כשל ךאררס ןָמעֶנו

 דנואדב אריז דוב האג דנלבו גרוב ידרמ ׁשיאקָא

 ןָאו דוב הראד תאָנִנ אר םֶרא וא ָהְליסוְב
 יאה פו :דוב ץֶרָבַא ילְו עאנשו ראבנ רֶרמ
 מז וא ךָוכ יכינכ התפר ןוריב  ןאיִמאָרַא
 ןז ךוצח רד ואו דנַדרָא יריסַא הב לֵאָרׂשִ
 הכשאכ תפג דוכ ןותאכבו : דרכימ תַמְדְב ןמענ

 תסא הרמאס רד .הכ איִבָנ ךוצח רד םיאקא

 ספ : דארימ אפש שצרב וַא ארוא הכ דובימ
 הדאד רַבַכ אר דוכ יאקָא הדַמֲָא רד יסַכ

 ןנְג תפַא לֵאָבְׂשִי תיאלו וַא הכ יזנַכ תֿפנ
 איב תפג םֶרַא האשראפ ספ : דיוגימ ןאנְנו
 ספ םתסרפימ לארי ָהאשךאפ יאֹרְב יבותכמו ורב
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 ומקת ה ןאהאשדאפ םווד באתכ
 לאקַתַמ ראזַה שֶשו הָרְקנ הו הדו רש הנאור
 : תַפְְג דוכ תסַדְב סאבְל תסד הדו אלט
 ןא רו דָרוֲא לֵאָרִי האשראפ זמ אר בותכמ
 תרֹוצהְב בותכמ ןיא ןוג ןָאְלַא הכ דוב התַשְונ

 ות מ אר ןמענ דוכ הדב ךניא רַסְרַב

 :יהְד אפש ׁשֵצַרַב וַא ארוא את םדאתסרַפ

 דָנאוכ אר בותכמ לֵאָרְׂשִי ָהאשראפ ןוָנ אֹמַא
 םֶתְסַה ארפ ןמ איִא תפג הדירָד אר דוכ אבל
 ןמ מ ץנש ןיא הכ םנכ הדנזו םנארימְב הכ

 אפש שַצְרַב זא אר יִכָכ את תפָא הדאתסְרפ

 יג הנאהב וא הכ דינבבו דינאדְב סָּפ םׁשָכַב
 אדכ ךרמ עֵׁשִלֲא ןוג אמא + דנכימ ןמ זַא
 אר דוכ אבל לאש האשדאפ הכ דינש
 סאֹבָל תפג הדאתסְרֶפ האשראפ ָךֶנ תפא הדירד

 דנאדְב את דיִאיִב ןמ ָךזנ וא ידירד אֹרְג אר דוכ

 ט ןאבפַא אב ןַמַעְנ ספ : תפה איִבָנ לֵאָרְׂשִי רד הכ
 עָשיִלָא ַהָנאֹכ רד ךונ הדַמָא דוכ יאה הבארעו
 תפג הראתסָרֿפ יו ךוַנ ילוסר עָשיִלֶאו : דאתסיא
 תתשוגו אֹמְנ ושותְסש הָבָתְרַמ תֿפַה ןֶדָרי רדו ןרב

 ןמענ אמא : דש יהאוכ רהאמ התשנרב ותב

 התבלַא םַתֹֿפג ךניא תפגו תפר הרש ךאנבצנ
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 םְסַאו דאתסיא דהאוכ הדמָא ןוריב ןמ דזנ

 - אר דוכ תסדו הדנאוכ אר הֹוהְי דוכ יאדכ

 דהאוכ אפש אר ץֶרָבַא הדאד תַכְרַח ץרב אג

 א קָשָמְר יאה רהנ רַפְרפֹו הֶנֶבִא אא : ראד

 אהנַא רד איִא תפינ רַתָהַב לֵאָרְׂשִי יאהבָא ץימנ
 אב התשנרַב ספ םוׁש רֶהאט את םנכנ ושותְסש

 ארוא הדמַא ךירזנ שנאגרנב אמא : תפר םשכ

 איִבְנ רנַא אמ ָךדֶּפ יִא דנתפג הדרַכ באטְכ

 ימָנ אָנְב ארנָא איִא דוב התפג גרוב ירמָא ארת

 התפג ארת ןוג הדאיז הבתרמ דנג ספ ידרנֲא

 הרש דורפ םַפ : ןש רֶהאטו ןכ ושותסש תסַא

 ארכ ךרמ םאלכ בגְומְב ןֵדָרי רד הבתרמ תפָה
 ךנוכ לֿפמ תשוג לֶתֶמ וא תשוגו דֶרּ הטונ
 ימאמִת אב וא ספ 3: רש רַהאט התשנרַב
 לַֿכאד הדרכ תעגארמ ארכ דרמ ךונ רוכ תִעְמנ
 ןָאְלַא ךעא תפג הדאתסא יו ךוצהבו רש
 לֵאָבְׂשִי רד מ ןימְז ימאמת רד הכ םַא התסנאר
 הדנב זַא יהָיְדַה הכניא אנָמִת לאחו תסינ יאדכ
 הכ הוי תאיִחְב תפג וא :יאמרֿפ לובק תא
 םהאוכנ לובק הכ םסק םַא הראתפיא יו ךוצח רַד
 דֵריַפְב הכ רומָנ םארְבֲא ארוא דנָגרַהְו דרכ
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 זי הכניא אֹנַמְת הנ רנַא תפג ןמענו : דומְנ אבא

 רש הדאד תַא הדנַבְב ךאכ וַא רֶטאק ראב וד

 ינתכוס ינאברק תַא הדנַב ןיא זַא דעַב הכ אריז

 אלא דינארדנ דַהאוכָנ ריִג ןאיארכ ְךזנ החי

 ָהְדנְב דנואדכ רמָא ןיא רד אמַא : הֹוהְי ךנ

 ןומר ָהָנאֹכב םִיאקָא ןוָג הכ דיאמרפ ןפע ארת

 תסד רו דיאמנ הדס אָגנָא רד הרש לכאד
 םִיאמנ הדָנֹס ןומר ָהְנאכ רד ןמו דנכ הָיְכַת ןמ

 ָהְדְנַב דנוארכ םנכ הדנפ ןומר ָהנאכ רד ןוִג ינעי

 תפג ארו וא : דיאמרפ ןפע רמָא ןיא רד ארת

 יתפאפמ ךדנא יו מ או ןרב יתָמאלסְב

 : תפְרְב

 כ דוב ארב ָךְרמ עֶׁשִלֲא םדאכ הכ יוַחִג אמא
 ןמענ ןיא תסד א ןַתפַרְג א םִיאקַא ךניא תפג

 רומָנ עאנַתְמִא דוב הדרוא הכ אר הָננֲא ימכַא

 הדוד וא בקע זַא ןמ הכ םסק הָוהְי תאיַחְב

 בקע וַא יזֲחִּג ספ : תפְרִנ םַהאֹוכ וא וַא יזְנ

 א הכ היד ארוא ןַמעג ןוו תפאתש ןַמענ
 דורפ שָלאבְקַתְסֶאְב דוכ ַהָבארַע וַא דודימ שבקע
 בכ יִתָמאְלְס תפג וא + תפָא יתָמאלס איִא תפגו דמָא
 ןָאְלא ךניא .דיוגימ הראתסרפ אֹרַמ םִיאקָא תסַא
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 םִירְפֶא ןאתסהוכ וַא איֵבְנַא ןארסְפ וַא ןאוג וד

 הרקנ ַהָנִמ ךַי הכניא אֹנַמְת דנַא הדַמָא ןמ דזנ

 תפג ןמענ + יהַרְב ןאשיאָב סאבְל תסד ודו

 וא" רב ספ  ריִגָב הנה וד הדומרפ תַמֲחרַמ

 רד אר הרקנ ָהָנַמ וד וא את דֹומָנ םארְבָא

 םֶדאּכ וד רַבּו תסָב פאבל תסד וד אב הסיכ וד

 לעב וג = + רנדרב וא שיפ את ראהְנ דמ
 רד התפְרג ןאשיא תפר זא אר אהנָא דיסר

 הדרכ ץיכרמ אר ץאכשַא ןָאו תשאדג הנאכ

 דו יאקַא ָךוצהב הרש לבאר ואו : דגֵתֿפַר

 אב וַא יִזֲחיִג יִא תפג אר עָשיִלָאְו דאתסיא

 עָשיִלֶא :דוב התפרנ יאְג תַא הדנב תפג יִאיִמ

 ימאגנַה תפרנ ות הארמה ןמ לד איִא תפג ארו

 ות לאבְקְתְסֲאְב דוכ ָהֵבארַע וַא דרמ ןָא הכ

 ןתֿפְרג הָרקנ ןתפרג תקו תֶקַו ןיא איִא תשנרַב

 אה .חלגו אה ןאתסכאתו ןותיז תאגאבו םאבְל

 ץרב ספ : תפא ןאזנכו ןאמאלגו\ אה המרו
 דיפ רחאוכ דַבָאְב את ות ַתָיְרדְבו ותְב ןמעג

 : תפר ןוריב 5רב לְתַמ ץורָבמ יו רצה זַאו
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 אנקת ו ןאהאשראפ םווד באתכ

 \..םאפכ

 א ךניא הכ דנתפג עָשיִלֶא הב איִבְנַא ןארַסְפ
 יארְב םינָכאפ ןָא רד ות רוצח רד הכ ינאכמ

 ב יִבוָג ךי רַֹו םיֹוַרְב ןְדיְב ספ : תסַא גנַת אמ

 אָננֲא רד דוכ יארְב ינאכמו םיריגב אָננֲא זַא

 תפג וא םישאב ןָכאפ ןָא רד את  םיזאסְב

 ג הדומרֿפ תמָחרַמ תפג ןאשיא וַא יכיו = + דיורָּב

 : םִיִאימ הכ דאד באוָג וא איִב תנאגָדנַב ָהאֹרמַה

 ד דנדיפר ןֵדָרָיְב ןונו רש הנאור ןאשיא הארמה ספ

 ה וַא יכי הכ ימאגנַהו + דנדומְנ עטק אראה בו

 בא רד רבת ןַהֶא דירבימ אר רית ןאשיא

 םִיאֹקָא יִא הֶא תֿפנ הדרכ דאירפ ואו דאתפא

 ו תפג אדכ ךרמ סַּפ :דוב הָיראע הכ אריז

 יבוָג וא דאד ןאשנ וב אֹראָג ]נו דאתפא אָנכ

 בָא יור אר ןַהֲאֹו תכאדנַא אָגנָא רד הדירב |

 ז תפר ספ ראד רב דוכ יארְב תפג סַּפ + דֵרוֲא

 : תפרג ארנָא הדרכ זארְד אר דוכ

 ה אבו דרַכמ גְנֶג לֵאָרְׂשִי אב םֶרא האשראפו
 אג ןאלפ רד תפג הדרכ תַרָשִמ רוכ ןאגדנב
 ט ךונ אדכ ךרמ אמא : דוב דהאוכ ןמ ודא
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 ו ןאהאשדאפ םווד באתכ בנקת
 שאב רדַח אב תפג הדאתסרפ לֵאָרְׂשִי האשדאפ
 ןאיִמאְרַא הכ אריז יֹנכנ רג אָנ ןאלֿפ וא הכ

 ינאכמב לֵאָרְשִי האשראפו :דנַא הדר לוז אָגנָאָב י
 ןָא א ארנו דאד רַכַכ ארוא ארב ָךְרַמ הכ
 הָנ אָננֲא זַא אר דוכ הדאתסָרֿפ דומנ ראדְנַא

 האשראפ לדו : דרכ תטפאחמ ראבוד הנו ראבכי אי
 אר דוכ ןאמראכו רש בֶרָטצמ רמָא ןיא וא םֵרַא
 ריהד יִמָנ רַבַּב ארַמ איִא תפג ןאשיִאְב הדנאוכ
 : תסַא לֶאְרשי האשראפ רַטַב אמ זַא םאדכ הכ

 תסינ ןינָּנ םיאָקָא יִא תפג שנאמדאכ זַא יכיני
 : האשדאפ תַא לֵאָרְׂשִי רַד הכ איִבָנַה עָשיִלֶא הכלב
 דוב ָהאגנאוכ רד הכ ינאנכס זא אר לֵאָרְׂשִי

 הב ריניבָבֹו דֹוַרְב תפג וא : דזאסימ רָבְכֹמ יוגימ גי

 ספ םַכיגְב ארואו םַתסַרֿפְב את תסַא אגכ וא

 ספ :תסַא ןתד רד ךניא הכ דנדאד רַבַכ ארוא די

 אָננארְב ימיטע רכשו אה הבארעו ןאראוס
 הטאחַא אר רַהְׁש הדַמָא בש תקו ןאשיאו דאתסרפ

 התסאכרַב דוז ָחְבצ אדכ ָךֶרַמ םדאכ ןוגו :דנֵדומְנ וט

 אה הבארעו ןאראו אב ירֵכׁשל ךניא תפר ןוריב

 אריו שָמְראכ סַפ דנדוב הדומנ הטאחַא אר רהש

 םרַתַמ תפג וא + םינכָב הָנ םיאקָא יִא הֶא תֿפנ זײ
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 אב הכ ינאנָא וא דניאמ אב הכ ינאנָא אריז

 וי תפג הדרַכ אעד עֶׁשיִלֲאו :ֶנַרַתְׁשיב דנַא ןאשיא
 ספ דַניִבְּב את אשנב ארוא ןאמשְנ דנואדכ יִא

 הכ דיד ואו דושג אר םָדאֿפ ןאמְׁשְג דנואדכ

 הבארעו ןאראוס וא עַשילֶא ףארטא יאה הוכ ךניא
 חי דורפ יִו ָךזנ ןאשיא ןונו : תפא רפ ןישתֶא יאה

 אֹנַמְת תפג הררכ אעד דנואדכ רזנ עָשיִלֶא רנרש
 ןאשיא ספ יזאס אלַתְבמ ירוכב אר הורג ןיא הכניא

 :תכאס אלַתְבִמ ירוכב עְׁשילֲא םאלכ בנומב אר
 טיןיא רו תסינ ןיא האר תפג אר ןאשיא עֵׁשילֲא
 הכיסכב אר אמשו דָיָאיִב ןמ בקע וא תסינ

 הָרְמאסַב אר ןאשיא ספ דינאפְר םַהאֹוכ ריבְלַטימ
 כ עֶׁשיִלֲא רנרש הָרָמאפ ךראו הכ ימאגנהו : דְרוָא
 את אשנב אר ןאשיא ןאמש]נ דנואדכ יִא תפג

 דנדידו רושג אר ןאשיא ןאמשנ דנוארכ סַפ דנָניִבְּב

 אכ האשְךאפ האגנַא : דנתסה הרָמאס רד ךניא הכ

 םררפ יִא תפג עָשיִלָאְב ריד אר ןאשיא ןוָג לֵאָרְׂשִ
 בכ ינאסַכ איִא ןזמ תפג וא :םַנְב איִא םנמ איִא

 יהאוכ יהָדרַכ ריסַא דוכ ןאמכו ריִשְמׁשְב הכ אר

 דנכומב את ראלב ןאשיא שיפ בָא ןאנ * ד

 ג יֵנאמהַמ ספ : דנוְרְב דוכ יאקָא ךזנו דְׁשֹונְב
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 דנדרוכ ןוו דרַכ אפ רַב ןאשיא יארְב גרוב

 יאקַא ךזנ הכ דרכ ץיכרמ אר ןאשיא דנדישונו

 רגיד םֶרֶא יאה ןֹוֿפ ןאוַא דעבו ' דנַתֿפר שיוכ

 : דנמאינ לֶאָרְׂשִי ןימזב
 האשראפ רַדַהְרַּב הכ רש עקאו ןיא זַא דעַבֹו דב

 רַבּו * דרַכ עמג אר דופ ָרכֵׁשְל םאמת םֶרֲא
 יטחקו : דומנ הרצאהחמ אר הָרָמאס הדַמָא הכ

 הָרָצאחַמ ארנָא ךניאו דוב הֶרָמאפ רַד תנס

 ראתשהְב ינאלא ךַפ הכ ידַחְב דנדוב הדומנ
 ָהְראּפ גנפ .הווגְלְג באק עבר ךו הרקנ הְראפ
 לֵאָרְׂשִי האשראפ ןוו + רשימ התכורֿפ  הרקנ
 רב דאירפ יו ךזנ ינז דומנימ רדג הראב רב

 וא + ןכ רדמ האשְךאפ םִיאקַא יִא תפג הדרוָא

 א ןמ  רנכנ רדַדָכ ארת דנוארכ רַנַא תפג

 א אי | ןָמְרַכ וַא איִא םנכ דָדָמ ארת אָנכ

 הָנ ארת תפג ארוא האשדאפ ספ : תשכְרֶג חכ

 ספ תפג ןמְּב ןז ןיא הכ דרכ ץרע וא רש

 פפו םירוכב ארוא זורמָא את הָדְב אר דוכ

 םיתכפ ארמ ָךספ םַפ : דֶרוכ םיהאוכ אדרֿפ ארמ טכ
 הָדְב אר תַרסַפ םתפג ארו רניד ןורו םידרוכו

 ןאהנַפ אר דוכ ָךֵספ וא אמא םירוכב ארוא את
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 הנקת ז,ו ןאהאשדאפ םווד באתכ
 ל ָתֹכַר .דינש אר ןז ןפפ האשדאפ ןות : ררַכ
 םוקו תשדנימ הראב רַב ואו דירָדְב אר דוכ
 רד סאלפ דוכ סאבל ָךיז רד ךניא הכ דנריד
 אל הכלב ןיא לתמ ןמְב ארכ תפגו : תשאד רב
 טָפָשְרַּב עְׁשִלֲא ךכ רגַא דֹנכב ןיא א האי
 כל ָהְנאכ רַד עֶׁשִלֲאו :דנאמְב שנת רַב .זורמָא
 התסְׁשנ שהארמַה ךיאשמו דוב התסַשְנ דוב

 הראתסָרֿפ דוכ ָךזנ וַא אר יסַכ האשְךאפו דנדוב

 ךיאׁשמְב עָשילֶא יו רזנ .דצאק ןריסְר וא לבקו
 הדאתסרֿפ לָתאק ָךֶפַפ ןיא הכ דיניבימ איִא תֿפג
 הָנוְתמ * דנכ אדג ןַת וַא ארמ ָךכ את תסַא

 דידנַבְב אר רַד דַכֵרְב דצאק הכ יתקו רישאב
 יאה יאפ יארצ איִא דנארְב רַד וַא ארואו
 גל ןאׁשיאְב זונה וא ןוָו + תסינ שבקע רד שיאקַא

 תפג ואְו דיסר יו ָךמ דצאק ךניא תפגימ ןָבס

 ארג תפָא דנוארכ ָבנאָג וַא אלב ןיא ךניא
 : םֵׁשֹכְב ראטָתְנָא דנואדכ יארב רניד

 ז באב

 א דֹשַב אר דננאדכ םאלכ  תפג עָשִלָא

 ךָי תקו ןיא לֶּתָמ אררפ הכ דיוגימ ןינָג רנואדכ
555 



 ו  ןאהאשדאפ םווד באתכ ונקת

 ךי הב ג ליכ ודו לאקתמ ךי הב םרנ ְרָא ליב

 : דושימ התכורֿפ הָרמאֹכ הוורד ָךזנ לאקתמ
 דומנימ היִכָת י) תפד רַב האשְדאפ הכ יראדרסו ב

 דנוארכ רנַא ךניא תפג אדכ ָךְרַמ באֹוג רד

 יג ןיא אֹיִא דואפְב ןאמסָא רד םה אה הרגנפ

 מׁשְנְב ות אנאמה תפג וא דש דַנאוַה עקאו

 : דרוכ יהאוכנ ןאוַא אֹמַא ריד יהאוכ דוכ

 דנדוב הזאורד הנהר דומ ץורְבמ ךרמ ראהָנו ג

 את םיניִשָנְב אָגניא אמ אנ דנתפנ דַנידְכָיְבו

 אנאמַה םיוש לָכאד רהַשְּב םייוג רַגַא = + םירימב ד
 דרמ םיהאוכ אְנֹנַא רדו תסַא רהש רד יטחק

 לאח ספ דרמ םיהאוכ םינאמב אָגניא רַד רנַאו
 רַנַא םיזאדנָיְב ןאיִמְרַא יודְראָב אר דוכו םיורְב

 דנאמ םיהאוכ הדנז דנראד האגְנ הדנז אראמ

 תקו םַפ :דרמ םיהאוכ דנשכב אראמ רנַאו ה

 אֹמַא דנוְרְב ןאיִמְרַא ודְראָב את דנתפאכרַב םאש

 רד יִכָכ ךניא דנריסְר ןאיִמְרֲא יודרא ְךאנַבְב ןוג

 אה הבארע יארְצ דנואדכ ארז : דֹובנ אְננֲא י

 ודא רד אר ימיטע רכשל ארצו ןאבסא יאדצו
 האשראפ ךניא דנתפנ רנידביבו דינאונָש ןאיִמְרַא

 ןאיִרָצַמ ןאהאשדאפו ןאיִתיִח ןאהאשדאפו לֶאָרְשי
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 ז ןאהאשדאפ םווד באתכ
 אמ רב את תסַא הדרַכ דיִנָא אמ ְךַצְב אר

 דנררַכ רארֿפ םאש תקוב התסאכרב ספ : דניאיִב
 אר דוכ יודראו אה נאלאו ןאבסַאו אה המי
 דוכ ןאָג ַסרַת וא הדרַכ ךרַת דוב הכ יִדֹומְב
 הדַמָא ודרא ךאנָכְּב ןאצֹורְבַמ ןָאו : דנַתכירג

 אָננָא זַא הדומָנ בישו לֶבַאּו רנרש לֿבאד המיַכְב
 אר אהנָאו דנַתֿפַר התֿפְרִג םאבָלו אלטו הק
 הרש לאה רנד ָהָמַכְב חתשנרַבו רנדרכ ןאהנפ
 ספ + דנְדרַכ ןאהנפ התפרו דנדרב זינ ןָא וַא
 ור  זורמָא םינכימנ בוכ אמ דנַתפג רנידכיב

 את רַנַאֹו םינאמימ שומאכ אמו תסַא תראשב

 רהאוכ אֹמְב יאלַב םיזאדנַא ריכָאַתְב חבצ יאנשור
 האשראפ ָהְנאֿכבו םיורְב דִיאיִב ןאְלַא ספ  ריסר
 אדְצ אר רַהש ןאנאברד התפר ספ :םיהָד רַב
 יודְראַב דנתפג .התבאס רבכמ אר ןאשיאו דנדז

 הנו יפַכ הָנ אָננֲא רד ךניאו םידָמָא רד ןאיִמְרא
 הרש התסב ןאבסַא רֶנַמ דוב ינאסְנָא יאדצ

 : דוכ ָתְלאחְב אה המיַֿו הרש התסב אהנאלאו

 אר האשְראפ ןאדנאכ הדז אדֶצ ןאנאברד ספ

 רד האשְךאפו : רנדאר עאלמא ןורדנָא רד
 אמש קיקחַתְב תפג דוכ ןאמדאכבו תסאכרַב בש
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 ז ןאהאשדאפ םווד באתכ חנקת
 דנהאוכ הָנ אמב ןאיִמְרַא הכ םַהְדִמ רבב אר
 א ספ םיתסה הנסרג אמ הכ דננאדימ ררכ

 ןאהנפ ארחצ רד אר דוכ התפר ןוריב ודרא

 דניא ןוריב רהש וא ןוָג דניוגימו דנַא הררכ

 לָבא  רהַשְבו תפְרְג םיהאוכ הדנז אר ןאשיא
 יו  באוג רד שנאמדאכ זַא יכיו + רש םיהאוכ גי

 רד הכ הדנאמ יקאב ןאבסַא וַא םָאר נפ תפג
 לְתַמ אהנָא ךניא) דנרגב דנַא יקאב רהַׁש
 אי דנא יקאב ןָא רד הכ לֵאָרְׂשִי הורג מאמת
 הרש ךאלַה הכ לֵאָרְׂשִי הורג יִמאֹמְת ךגנאמ
 : םיאמנ תפאי רד את םיתסרֿפְבו (דנשאבימ דנא

 האשְךאפו דנַתֿפְרג אה בסַא אב הבארע וד ספ די

 דרב | תפנ הדאתסרפ סֶרֶא רכָשל בקע וא
 דרי את ןאשיא בקע וא ספ + דינכ קיקחַתו ומ

 הכ יפורטו פאבל וַא האר מאמת ךניאו דנַתֿפַב
 רפ- דנדוב .התפאדנַא דוכ לינעת א ןאימְרא

 רַבֹמ אר האשְראפ התשנרַב ןאלוסר םַּפ דוב
 אר ןאיִמְרַא יודרא התפר ןוריב םֶוקו : דנתכאס וט

 לאקתַמ ךיב .פֶרַנ .דֶרֶא ליכ ךו דנדרַכ תראו
 דנוארפ םאלכ במ .לאקתמ ךיב ג ליכ ודו

 רַב הכ אר ראדרכ ןָא האשךאפו : תפר שורפב יי
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 טנקת ח ,ז  ןאהאשראפ םווד באתכ

 קלכו תשאמג הזאורד רַב דומנימ היִכִת יו תסד
 רַב דרמ הכ דנְדרַכ לאמיאפ הזאורד ךזנ ארוא
 הכ ימאגנַה תפג אדכ ָךְרַמ הכ ימאלכ ָבַסַח

 חי יֵגֲהנְב רש עקאוָו +דַמָא דורפ יו ְךזנ האשךאפ

 התפג הררכ באמְכ אר האשרךאפ ארכ ָךְרַמ הכ

 ךיב וג ליכ וד תקו ןיא למ אדרפ הכ דוב
 ר לאָקְפִמ ב .פרנ דֶרָא ליכ ו לאקתמ
 טי ראדרפ ןַאו : רש רהאוכ התפורפ הָרָמאֹפ ָהְזאּורַר

 דנואדכ רגַא דוב התפג אדכ ךְרמ ָבאוָג רד

 לֶתְמ איִא דיאשגב ןאמסָא רד םַה אה הרגנפ
 ךניא תֿפג ֹואְו דש דנאות עקאו רַמַא ןיא

 יהאוכנ ןַא וַא אֹמַא ריד יהאוכ דוכ ןאמשנב

 כ קל אריז רש עקאו ןינָנמַה ארוא ספ 1 ררוכ

 :דרמ הכ דנדרכ לאמיאפ הזאורד ךזַנ ארוא

 ח באב

 א דוב הדרַכ הדנז אר שכספ הכ ינוב עָשיִלָא
 דיֹורְב התסאכרַב תנאדנאכו ות תפג הדרכ באטְכ

 אריז ןש ןכאכ יוש ןכאס ינאותימ הכיאָנ רדו

 תפה ןימז רַב םַהֹו תסַא הדנאוב יטחק דנוארכ

 ב התפאכרב ןז ןָאו :דׂש רַהאכ עקאו לאס
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 ח ןאהאשדאפ םווד באתב
 ןאדנאכ אבו דומנ לַמַע אר ָרְרַמ םאלכ קפאומ

 אֹוֲאַמ לאס תפַה םיִתְשיִלָפ ןימז רד התפר רוכ
 לאס תפָה יאצקנַא וַא רעב רש עקאוו + דיזנ
 ןוהיב הרר תַעְנארמ םיִתְׁשיִלְפ ןיִמז זַא ןז ןָא הכ
 דוכ ןימת הנאֿ אב האשְראפ ָךזנ את דַמֲא
 : דיאמְנ התאגְתְסֶא
 וגְתְפג אדב ךרמ םדאכ יִזחיִג אב האשדאפו

 אר יגְדב יאה ראכ אמת לאח תפגימו דומָנמ

 ימאגנהו :ֹוגְב ןַמְב תסַא הדְרוָא אָנְב עַשיִלֶא הכ
 הנוגְג הכ דרכימ ןאיב האשדאפ יארְב ןא הכ

 אר ׁשֵֹכַספ הכ ינַז ךניא דומְנ הדנז אר יהָדְרֹמ

 הנאכ ַתַהָנְב האשְראפ ָךנ דוב הדרַכ הדנז

 םִיאקֲא יִא תפג יִזֲחיֵו דומָנ הָקאֹנֲתְכֲא דוכ ןימ
 עָשיִלֶא הב ירספו תסַא ןז ןאמה ןיא האשְראפ
 ןז וא האשְראפ ןוו :תסַא ןיא דרַכ הנ
 וא יכי האשראפ ספ ראד רבכ אריו וא דיסרפ

 תפג הדומָנ  ןייָעִת  שיארַב אר דוכ ןאגנאוב

 ארוא ָךֶלַמ לצאח יִמאמְתו וא למי אמ מאמת
 את תפַא הדרכ ךרת אר ץןִמְז הכ יזח זַא

 : אמנ דַר ואב ןָאְלַא

 םֶרֶא האשדאפ רַרֵהּו תפר קְׁשָמַרְב עשו
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 אסקת ח ןאהאשדאפ םווד באתכ
 ָךְרַמ הכ דגַהֿפג הדאד רַבַכ ואָבּו דוב ראמיב

 ה הב האשְדאפ ספ : תסָא הדמָא אָגניא ארכ

 יארְב התֿפַרְנ דוב ַתַרְב יהָיְרַה תפג לֵאהָוַ

 דנואדכ א וא ָהֵמָסאובו ורב אדכ ָךְרַמ תאקאלמ
 אפש דול ץרמ ןיא זא איָא הכ אֹמָנ לֶאֹוס
 ט התפר יו תאקאלמ יארְב לאה ; תפאי םהאוכ
 רתש לַהָנ ראב ינעָי תֿפַרְג רוב ָתַדְב יהָידה
 יו ָךוצחב הרַמָאו קָשֶמַד םיאפנ יִמאמת זַא

 םֶרא האשדאפ  דַרַהְרֶּב תרספ תפגו דאתסיא
 ןיא וַא איִא דַגאמ הדאתסרֿפ ות ךמ אֹרַמ
 ארו עָשילא : תפאי םָהאוכ אפש דוכ ץֵרַמ
 תפאי .ינאות אפש התבְלַא וגב ארואו ורב תפנ
 הכ תסַא הדומנ םאלָעֲא ארמ דנאדכ ןכל
 הריֿכ אר דוֿכ ָםשְג :ררמ רהאוכ וא הניארַה
 ַדְרמ ספ דידרג לנֹכ את תי יו רב התכאס
 הָיְרְג אר םִיאקֶא תפג לָאהְוחו : תפרָגְב אדב
 ות הכ אר יִרָהַצ הכנוָג דאד באוג וא .דנכימ
 יאה העלק * םנאדימ רינאסר יהאוכ לֵאָרׂשִי ינָבְב

 אר ןאשיא ןאנאוו דַז יהאוכ שָתֶא אר ןאשיא

 דְרכ אר ןאשיא לאֿפמַאו תשכ יהאוכ דיִשְמָשְב
 םָכש אר ןאשיא יאה הלַמאװ דומְנ יהאוכ
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 ה ןאהאשדאפ םווד באתכ בסתק
 הכ ות הָדנַב תפג לֵאהָוַחװ :דרכ יהאוכ הראפ ג

 עָשיִלֶא דֹנכב יגרוב למע ןינג הכ תסיכ תסַא גַס
 ות הכ תסא הדומ) ןמ רב דנאדכ תפג

 עֵׁשיִלֲא ךזנ ַא ספ +: רש יהאוכ םֶרֲא ָהאְׂשָדאֿפ רי
 אֹרְו ואו דַמַא דוכ יאקַא ָךֵמ הרש הנאור

 ןמְב דאד באוג וא תפג הָנ ארת עְׁשִלֲא תֿפנ
 רדו :תפאי יהאוכ אפש התבלַא הכ תפג

 נָא רד ארנָא התפר אר ףאהְל ר ןָא יאדרֿפ
 לַאהוחװ דרמ הכ דֶרתְסנ שור רו דרב .ורפ
 : דרש האשראפ שיאג רד

 לֵאָרְׂשִי האשדאפ בָאְחַאְרִּב םֶרּי טננפ לאס רו וט
 דוב הָרּוהְי האשאפ וונה טָפָשּוהְי הכ יתקו
 תַנַמְלֹפ ןאֹנָא הָדּוהְי האשְראּפ טָפַשּוהיִרַּב םֶרָוהי

 דוב הלאפ ודו יס רש האשדאפ ןונו : רומָנ +
 קירטבו :דרכ יהאשדאפ םלשורי רד לאס תשַהְ חי

 בָאָחֶא ןאדָנאֿכ הכ יוחַנְ לארי ןאהאשראפ
 בָאָחֶא ךתַכד הכ אריז דומנ ךולס דנדומנמ למע
 דנספאנ דנארכ מנ רד הגו דוב וא ןז

 רטאכְב דנוארפ אֹמַא :רַרוָאמ לַמֲעְב דוב טי
 ךאלַה אר הָדוהְי הכ תסאונ רוד דוב הדב
 ארוא הכ דוב הדאד הדעו ארו הכנוג דזאס
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 ח ןאהאשדאפ םווד באתכ

 רדו :רַהָדְב ינארְנ תאקוא ָהָשימַה אר ׁשנארספו

 הרש יצאע הֶדּוהְי תסד ךיז זַא םּודֶא יו םאיא

 אב םלֹוו :דנדרַכ בצנ דוכ רַב יהאשראפ

 בש רדו דֹנַתֿפַר ריִעַצְב דוכ יאה הבארע יִמאמִת

 הדומנ הטאחַא ארוא הכ אר ןאיִמֹודָא התסאכרב

 דאד תפכש אראה הבארע ןאראדרַו דנדוב

 םֹודָאו : דנדרַכ רארֿפ דוכ יאה המָיְַב םוקו

 דנַא הדש יצאע זורמָא את הָדּוהְי תסד ָךיז זַא

 הקו +: רש יצאע תכ) ןָא רד זנ הנבל
 ךיראות באתכ רד איִא דֶרַכ הָננֲאְו םֶרּי עיאקנ

 םרויו : תסינ בותכמ הָדֹּוהְי ןאהאשךאפ אא

 אב הוה - רהש ריש ?ייויבאופ דוב ןאררפ אב

 ׁשיאָנְב | ּוהיִזִחֶא ׁשֵרכְת רש ןפד דו ןאררפ

 : דרכ יהאשדאפ

 האשדאפ בָאָהַאְרָּב םָדֹ  םהרזאור לאס רו
 ןאֿגָא הָדהְי האשדאפ םֶרֹוהיְַּב ּוהיוהַא לֶאְרְש"
 תפיב רש האשדאפ ו ּוהָזחִאו : דומנ תַנט
 יהאשדאפ םלשורי רד לאס ךיו דוב הלאפ ודו

 גסקת

 כ

 אכ

 םכ
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 הכ

 ָהאשראפ יִרָמַע ךתַבד ּוהְיְלְת שרראמ םסֶסֶאְו דרכ

 ךולס בָאְחַא ןאדנאכ קירַטְו + רוב לאב
 למ דוב דנספאנ דנוארכ ךפנ רד הָננֲא הומנ
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 ט ,ח ןאהאשדאפ םווד באתכ | דסקת
 ךאמאד הכ אריז דָרוֲאמ למעב בָאָהַא ןאדנאכ

 יארב בֵאְחַאְּב םֶרּי אבו :דוב בָאָחַא ןאדָנאֿכ הנ
 תמְר הב םֶרֶא ָהאְשְדאפ לֵאהָוַח אב הלָתאַקמ
 :הגַהֹכאס חורגמ אר םֶרי ןאיִמַרַאו תפר דַעְלְּ

 את דרַכ תַעְנאְרמ לאָעְרְי הב האשדאפ ויו טכ

 דנדוב הדינאפר יִוְב ןאיִמְרַא הכיאה תַאֹרְנ א
 גְנִג םֶרֶא האשראפ לאח אב הכ ימאגנה
 האשְראפ םֵרֹוהְיְּב ּוהְיְזַחַאו * דבאי אפש דומנימ

 דב םֶרּי את דמָא דורפ לאָעְרְי הב הֶרּוהְי
 : דוב ץירמ הכנונ דיאמנ תדאיע אר בָאָחַא

 ם ..םאב

 אר איִבְנַא ןארַפְפ וַא יכי  איִבְנַה עַשיִלֶאא א
 ַהקת ןיאו בב אר דוכ ָךָמַכ תפג ואְב הדנאוכ

 : ןרב דָעְלִּג תֹמְרְב התפְרְג וכ תסדְב אר ןגר

 אר יִשְמָנְִּב טפׁשוהְידְּב אּוהי ידיסר אָגְנֶאְב ןוָגְו ב

 ׁשנארַדארְב ןאיִמ וא ארוא הרש לָּבאדו ןכ אדי
 ןוה הקחו : רַבְב תולָּכ קאטאָב אדואו ןאזיכרב :

 דיוגימ ןינָג דנואדכ וגבו זירְב ׁשֹרַמְב התפר אר
 רד ספ םדרכ חסמ לֵאָרִׂי יהאשדאפב ארת הכ

 ןַא ספ : אמְנַמ גנרדו ןכ רארֿפ הדרַכ זאב אר ד
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 הסקת מ ןאהאשראפ םווד באתכ
 :דַמֲא .דָעְלִג תֹמְר הב ןאונ ָאיִבָנ ןָא .ינעי ןאוג
 ה התַׁשנ רַכׁשְל ןאראדרכ ךעא דיסר אננאדב וג
 םראד ינככ ות אב ראדרס יִא תפג ואָו דנַדֹוב

 ותְב תפג אמ ָעימָנ וא ךִי םאדֹכְב תפנ אה
 לפאר הנאֿפב התסאכרב וא ספ : ראדרס יא
 יארכ הָוהְי תפג ארו התכיר שרכב אר ןנןרו רש
 דנוארכ םוק רב ארת הכ ריוגימ ןינָג לֵאָרְׂש
 : םֶדרַכ חסמ יהאְשָראפב לֵאָרְׂשִי רב ינעי
 את דַז יהאוכ אר בָאְחַא דוכ יאקַא ןאדנאכו

 ןוכו אר איִבְנא דוכ ןאגָדנב ןוֿכ םאקַתְנֲא ןמ
 :םֵׁשַכְב לָבְיִא תפד זַא אר דנואדכ ןאגדנב עימג
 ח וַאו רש דנַהאוכ ךאלח בָאְחַא ןאדנאכ יִמאמתו
 רד ָהְרש אהָרֹו התסב רַהו אר דֶרַמ רַה בָאָהַא
 מ ןאדנאלו : תכאס םַהאֹֿכ עֶמקמ אר לארי
 ָךגנאמו .טֶכְנְרַב םעְבָרי ןאדנאכ לתָמ אר בָאָתַא
 ןאגסו : תכאס םהאוכ הָיִחַאְרִּב אָשְעַּב ןאדנאכ
 ןפדו דֶרוכ דנהאוכ לארי ְךֶלָמ רד אר לבו
 הדרכ זאב אר רַד ספ דוב דַהאֹוכנ יהָרְנַנכ
 אי ןוריב שיוכ יאקַא ןאגדְנב ָךזנ אוהיו : תֶכיִרְגְב

 ןיאו תסַא .יתמאלס איִא תֿפנ ארו יפו דַמָא
 תפג ןאשיאָב דַמָא ות ַךוַנ הָנ יארב הנאויד
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 מ ןאהאשדאפ םווד באתכ וסקת
 רנַתֹג : דינארימ אר שמאל דרמ ןיא אמש בי

 תפג וא ספ הָדְב עאלַמָא אראמ תסינ ןיִנְ
 דנואדכ הכ תפג הדומנ םלכת ןמְב ןאנֶגו ינו
 חפמ לֵאָרְִי יִהאְׁשְראּפב ארת דיאמרֿפימ ינו
 םאדכ רַה הדומנ ליִנעַת ןאשיא האגנָא : םַדֹרַ
 הניז יורְב וא ָךיז ארנָא התפְרְנ אר דוכ תכר

 אּוהְי הכ דנתפג התכאונ אר אנרכו דנדאהנ

 יִשָמָנְרָב טָפָשוהיִדְב אֹוהְי אָּרָהְל : תסַא האשדאפ ד

 ט

 ט

- 
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 לֵאָרְִׂי ימאמתו דוֿכ םֶבֹוְו דירׁשְב םֶרּי רב
 האגנ םָרֵא האשראפ לָאהזה זא אר רעל תמר
 לארי הב .האשַדאּפ םֶרֹוהְי אֹמַא : דנתשארימ
 הכיאה תחארג וא את דוב הדרכ תעגארמ

 אב הכ יתקו דנדוב הרינאפר ֹואְב ןאיִמָרַא
 * דאי אפש דומנימ גְנְנ םֶרֶא ָהאשְראפ לָאהָזַח
 דיראדגנ תסַא ןיא אמש יאר רנַא תפג אֹוהְי ספ

 אראבמ דַוָר ןוריב רהַש וא הרש אֹהְר יסכ הכ
 אּוהְי ספ :דנאסַרְב רבב לאַעְרְז הב התפר
 הכ אריז תפר לארי הב הרש ראופ הבארעב

 האשְראפ הָיְוַהֲאּו דוב יִרֵתְכַב אָננֲא רד םֶרֹ
 : הוב הדמָא דורפ םֶרֹי תדאיַע יארְב הָדיהְי

 דוב הדאתסיא לאָעְר גרב רַב ינאב הדיד ספ ז
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 מ  ןאהאשדאפ םווד באתכ
 תפגו דיד דמָאימ הכ יתקו אר אּוהְי תֶיִעְמְנו

 התֿפַרְו יראוכ תפג םָרֹוהּו םניבימ יתיִעמִג
 איִא הכ רַפְרְֹב את תפרֿפְב ןאשיא .לאבקתסַאְב
 תפר ו לאבקתֶסֶאְב יראופ ספ : תַא :יִתַמאַלְס
 יתמאלס איִא הכ דיאמרֿפמ ןינג האשדאפ תפגו
 יתַמאָלְס אב ארת הכ דאד באונ אוהי תסא
 רֵבַכ ןאב הדיו דרנרב ןמ בֹקעְב תסַא ראכ הָג
 אֹמַא דיסר ןאשיא ָךזנ דצאק הכ תפג הדאד

 ָרנ ואְו ראתסְרפ ירניד ךאוס ספ : דַדרניִמְנ רב
 הכ .דיאמרפימ ןינג האשדאפ תפגו דַמֲא ןאשיא

 אב ארת דאד באונ אוי תסַא יתמאלס איָא
 : דרג רב ןכ בְקַעְב תסַא ראב הָג יתַמאלְס
 ןאשיא ָךזנ הכ תפג הדאד רַבַכ ןאב  הדידו
 ןדנאר לתַמ ןדנארו דדרנימנ רב אֹמַא דיסר
 : רנארימ יגְנאוידַב הכ אריז תסַא יִשְמְנְָּב אּוהי

 ארוא הבארע ספ  דינכ רצאה תפג םֶרּוהְיַ

 הָיוחאֹו לֵאָרְׂשִי האשְראפ םֶרּוהְיְו דנדרכ  רצאח
 ןוריב דוכ ָהָבארְע רַב ךַי רה הָדּוהְי האשראפ

 רַד ארוא הדש ןוריב אּוהְי לאבקַתְסַאְּבּו דנַתפר

 אּוהי .םֶרֹוהְי ןונו : דנתפאי יִלאָעְרְי תּובָנ ךֶלַמ
 וא תסַא יתמאלס איִא .אּוהי יִא  תפג דיד אר
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 מ ןאהאשדאפ םווד באתכ הסקת

 יראכ אנֶז הכ ימאראמ יתַמאֵלְס הָנ דאד באוג
 דאז רדק ןיא יג רג ודא לביא תרדאמ

 רב אר דוכ ָתַד םֶכֹוהְי האננָא : תסַא כ
 היִזַחַא יִא תפנ הָיִזחַאְבו דרַכ רארֿפ הדינאדרג

 םאֹמַת ַתֹוֹוקְב אר דוכ ןאמכ אוהיו :תסַא תַנאיִכ דכ

 רית הכ דז םֶרֹוהְי יאה וזאב ןאיִמ רד הדישכ
 : ראתפא דול ַהָבארע רו דַמָא ןוריב שלד זַא

 רב ארוא תפג דוכ ָךאדרַמ רֶקְדְב הב אה הכ
 ואדנַב ילאַעְרְז תֹובָנ ךְלמ הצה רַד התשאד

 םַה אב ותו ןמ הכ יתקו הנוגנ הכ רוֶא דאיבו
 דנואדכ םידובימ ראוס בָאָחַא שררפ בקע א

 דנוארפ :דומרֿפ וא ָהְראב רַד אר יִחַו ןיא וכ

 זוריד אר ׁשנארַסְפ ןוכו תּובָנ ןוכ הנָיארה דיוגימ

 ותב ְךֶלַמ ןיא רד הכ דיונמ  דנוארפו םדיד
 ראדרב ארוא ןָאְלַא ספ דינאפר םַהאֹוכ תאפאכמ

 ךלַמ ןיא רד ארוא דנאדכ םאלכ בגומבו
 ארניא הָדּוהְי האשדאפ הֶיְזַחֲא ןוָג אמא : זאדְניב

 אוהיו דרַכ רארֿפ ןאתסוב ָהְנאכ ָהאֹרְב דיד

 דינזְב ארוא הכ דומרֿפ הדומנ בקאעַת ארוא

 ָךזנ הכ דוג ןארֿפב ׁשַא הבארע רד זינ ארואו

 הדרכ רארֿפ ּודנְמ את ואו (דנדז) תַא םֶעַלְבי
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 טסקת מ ןאהאשדאפ םווד באתכ
 חכ הבארע רַד ארוא שנאמָראכו : דרמ אָגנָא רד

 רד שופ ָךאזמ רַד ארואו דנַדרב םֶלֵׁשוריְב

 : דנדרַכ ןֿפַד שנאררפ אב רדִוָד ךהש

 טכ הָדּוהְי רב הָיַוחַא בָאָחַאְרִּב םֶרֹי םהדזאי לאס רדו

 ל לֶבְזִא דַמֲא לאָעְרִי הב אּוהָי וו :דש האשדאפ
 דוכ כו רישכ דוכ ןאמשגְב המָרס הדינש ארניא

 אל אּוהְי ןוגו : תירגנ .הרגנפ וא הדאד תניז אר
 הכ אר יִרֵמְז איִא תפג וא דש לֿכאד הזאורדב
 כל יופָב ואָו : דוב יתַמאְלְס תשכ אר דוכ יאקַא

 ןמ ףרטְב הכ תסיכ תפג הדנכפא רטנ הרגנפ

 וא וסב ןאגְנאוכ זַא רֿפנ הס וד סַּפ * תסיכ רשאב

 גל ארוא ספ דיזאדנַיִב ארוא תפג ואְו : דנדרַב רטנ

 ןאבסאו ראויד רַב שנוכ זַא ירדקו דנתכאדנא ריב

 דל לפאדו :דרַכ לאמיאפ ארו וא דש הדישאפ

 ןז ןיא תפג ספ תשנ לונשמ בישו לֶכָאַב הרש
 הב אריז דָיאמְנ ןפד ארואו רינכ רַטנ אר ןועלמ
 הל שנרַכ ןפר יארב ןוָג אמא : תסַא האשדאפ תר
 תסד יאה ףכו אה יאפו רַכ ָהָכאֹכ ֹוָג דֹנַתֿפַר

 ול רבַכ ארו האשנרב ספ : דנתפאינ וא וַא יזיג

 הכ תפָא דנואדכ םאלַכ ןיא תפג ואו דנדאד

 הדומנ םלָבַת יִבָשיִתַה ּוהָיְלֲא דוכ ָהֵדנֵב ַהָמאוָב
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 י ,ט ןאהאשדאפ םווד באתכ עקת
 לארי ךלמ רד אר לָבְיִא תשוג ןאגפ הכ תפג

 ןימז ורְב ןיגרס לּתִמ לביא שאלו + דרוכ דנהאוכ ל
 = דנהאולנ הכ ידֹוטְב רוב דקאוכ לאעְרי ךלמ רד
 :תסַא .לָבְזִא ןיא הב תפנ

 יר

 ספ רנדוב הָרָמאס רד בֵאְחַא ךספ דאתפהו א

 ןארורפ דונ הָרָמאסב התשונ יבותכמ איה

 דנדוב בָאָחַא ןארֶַּפ ןאיברמו ךיאשמ הב לאטְר
 אמשב בותכמ ןיא ןוָג ןָאְלַא : תפג הדאתסרֿפ ב

 אה הבארעו אמש יאָקָא ןארַספ הכנוג דַסְרְב

 אמש אב החלְצַאו ראד ראצַה ךהשו ןאבסַאו
 רוכ יאקָא ןארספ ןיִרַת וכינו ןירתֶהְב ספ :תסַא ג

 דינאשנְב ׁשֵרדפ יִכְרכ רב ארוא הדרַכ באכַתְנָא אר

 ןאשיא אמא :דיאמְנ גְנָג דוכ יאקַא הנאכ ַתַהְגְבֹו ד

 האשךאפ וד ךניא דנתפגו רנרש ןאפרת תדָשְב

 אמ םָּפ דניאמנ תמואקמ וא אב דנתסנאותנ

 הנאכ ךֶמאנ ספ : דרכ םיהאוכ תַמואקמ הנונָנ ה

 אּוהְי ךזנ אר ןאיִברו ךיאשמו רהַׁש ַסיִאְר

 הָנֹרַהְו םיתפה ות ןאגדנב אמ רנתפג הדאתסרפ

 אר יסכ ' דֶרוָא םיהאוכ אָגְּב יאמרֿפְב אמְב
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 אעקת י ןאהאשראפ םווד באתכ

 דִנָסָּפ ות מנ רד הָננָא תכאס םיהאוכנ האשְךאפ

 ו תשֶונ ןאשיאַב רניד יבותְכַמ ספ : רוָא למַעְב יָא
 דיהאוכ אֹרַמ ןכסו דיתסה ןמ אב אמש רַנַא תפגו

 דיריגב אר דוב יאקַא ןארספ יאה רַס דינש

 דִיאיִב לאָעְרַי הב ןמ ד תקו ןיא לּתָמ אדר
 דנדוב רֿפנ דאתפה הכ ןאגדאז האשראפ ןַאו

 דנדרַכימ תֶיַבְרִת אר ןאשיא הכ רהש ןאגרזב רזנ

 ריסר ןאשיא ךזנ בותכמ ןַא ןוו : דנדובימ

 רֿפנ דאתֿפַה רַה התפָרְנ אר ןאגְדאז האשךאפ

 אה דֵבַכ רד אר ןאשיא יאה רפו דנתשכ אר

 ידצאקו : רנדאתסרפ יו ךונ לאַעְרְיִב התשאדנ
 ןארַסָּפ אה דס תפגו הדאד רבכ ארוא הדמָא

 ודב אר אהנָא תפג וא דנדְרוַא אר האשדאפ

 : דיראדגב חבצ את הזאורד הנהד רזנ הדות

 ט יִמאמְתְבו דאתסיִאב תפר ןוריב ןוָנ ןאדאדמאבו

 ואקַא רַב ןמ ךניא דיתסַה לדאע אמש תפג םוק
 עימג הכ תפיכ אמַא םתשכ ארוא הדירוש דוכ

 א הכ דינאדב ספ : תסַא התשכ אר אהניא

 ןאדנא5 הראב רד דננאדכ הכ דנואדכ םאלכ
 דאתפא רַהאוכַנ ןימזְב יפרח תסַא התפג בֵאְחַא

 היִלֲא דוכ הָדנַב ַָהטסאוָב הכ אר הָגנֲא דנואדכו
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 י ןאהאשדאפ םווד באתכ בעקת

 יקאב עימְג אֹוהָו : תסַא הדרוַא אָנְב התפג אי

 דנדוב לאַעְרְ רד הכ אר בָאְחַא ןאדנאכ ןאגךנאמ
 אר שנאנָהאכו שיאקדצַאו שנאגרזב מאמת תשכ

 התפאכרַב סַפ :דֶנאמְנ יקאב יִסָכ שיארְב זַא את

 רָקַעתיִּב האר רד ןוֶנְו דַמָא הרמאפב הרש הנאור!

 האשְראפ ּוהָיזחַא ןארדארַבְב אּוהְי :דיסר ןאנאכש

 דנתפג דיתסיכ אמש תפג הרש ראוד הָדּוהְי

 ןארספ את םִיִאימו םיתסַה והְּוַהַא ןארדארב

 וא :םיװג .תייחַת אר הכלמ ןארספו האשְךאפ

 אר ןאשיא ספ דיריגב הרנז אר אהניא תפנ

 רֿפנ ודו לַהְג הכ אר ןאשיאו דנתָפְרִג .הדנז
 ןאשיא זַא הכ רנתשכ דֶקָע-תיִּב ָהאָג ךזנ דנדוב

 : תפאינ יאהר ידַחַא

 בָכָרְַּב בֵדֹנֹהְי הב דש הנאור אַננָא זַא ןוִג

 ארואו דֶכ רב דמָאמ וא לאבקַתְסֶאְב הכ
 תַא תסאר ות לד איִא הכ תפג הדומנ תיִיחַת
 דאר באוָג בֶרָנֹהְי * ות לָר אב ןמ לד לֶתָמ
 אר דוכ תסד תסה רגא תפג תַא תסאר הכ

 ואו דאד ואב אר דוכ ָתסַד ספ הרָב ןַמְב

 הארמה תפגו :דישכ רב הבארעְב דוכ ךזנ ארי

 ןיִבְב םנאד דנואדכ יארְב הכ יתרת איִב ןמ
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 געקת י ןאהאשדאפ םווד באתכ
 י הָרָמאַסְב ןוו :דנַדרַכ ראוס יו ַהְבארַע רַב ארואו
 רד הכ אר בֶאָחַא ןאגָדנאמ יקאב יִמאֵמְת דיסר
 ארוא ָךַתַא הכ ידַחְב תשכ רדנַדוב הָרָמאס

 דנואדכ הכ ימאלכ בכה רב תכאס דובאנ

 : דוב התפג ּוהָיְלֲאְב
 ןאשיִאְב הדרַכ עמָג אר םוק יִמאמְת אּוהָי ספ
 אמַא דרכ לילק שתסרֶּפ אר לָעַב בֶאָחַא תפנ
 ײ ספ + דומְג .דהאוכ ריתכ ׁשתסַרַפ ארוא אוהי

 שנאגרנתסרפ עימנו לעב יאיִבֹנַא מג ןָאלַא
 זא ידַחַאֹו דינאוכב ןמ ָךזנ ארוא ָהָנַהַכ עימנו

 ימיטע ַחְבַד רצק ארז דשאבנ בָיאג ןאשיא

 הרנז רֵׁשאבַנ רצאה הכרה םַראד לַעַב אב
 הליח האר וַא ארניא אּוהְי אמָא דָנאמ דַהאֹונ
 : דזאפ ְךאלַה אר לעב ןאגַרנתסרפ את דרכ
 כ סידקת לעב יאֹרְב סדקמ ילֿפְחַמ תג אה
 ִמאֹמְת ָךנ אוהיו : דנרַב ןאלָעַא ארנָאו דיאמנ
 רנֵרַמָא לֵעַב ןאגָרנַתַרפ יִמאמְתו דאתסָרֿפ לָאָרְׂשי
 לעב הנאו  דַמאיִנ הכ דִנאמנ יקאב ידַחַאו
 רפ רַכ את רכס לָעַב הנאו רנרש לנאד
 מנ יארְב הכ תפג סאבְל ןזממ רטאנו : רש
 יארְב ּואְו רוָא .ןוריב .פאבְל לעב ןאגנתסרפ
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 י ןאהאשראפ םווד באתכ דעקת
 בָכְרְָּב בָרָנוהְיַו אוהיו :דְרוֲא ןוריב פאבל ןאשיא גב

 11 ב

 הכ

 תפג לעב ןאגדנתסרפבו רנרש לָכאד לעב ָהְנאכב
 ןאגדנב וא יסכ הכ .דינכ תפאירד הדרכ שיִתפַת

 ןאגָרנִב .רנמ רשאבנ אמש אב אנניא רד הוה
 ינאבלקו חיאבָד את דנרש לֿכאד ספ :םבו לעב
 יאֹרְב רֿפנ דאתשה אּוהְיְו דננארדגב ינתכוס יאה
 רפנ ךי רנַא תפגו דוב התשאמג רד ןוריב דוכ

 דַבאי יאהָר םַדְרפְס אמש תסרֶב הכ ינאניא וא

 א ןוגו :דוב דתאוכ וא ןאָג ץֹועְב אמש ןוכ

 אּוהְי דנש גְראֿפ ינתכוס ינאברק ןדינארדג

 ןאשיא הרש לֿכאד תֿפנ ןאראדרו ןארטאשב
 אר ןאשיא ספ דיאינ ןוריב יסכו רישכב אר

 ןאשיא ןאראדרַפו ןארטאשו דנתשכ רישָמש ַחֵרְב

 : דנתפר לַעַבתיִּב ָרהַשְב ספ דנתכאדנַא ןוריב אר

 ןוריב דוב לעב ָהְנאכ רד הב אר  ליתאמַתו
 אר לַעַב לאתמַתו :רנרינאזוס אר אהנָא הדרוַא

 ארנָא התכאס םֶרַהְנמ אר לַעַב הנאו דנַתסַבְש
 ךַתַא אּוהָי ספ + דנתפאס הלַבזמ זורָמָא את
 אּוהְי אמָא :תֿכאפ רובאנ לֵאָרְׂשִי וַא אר לעב

 לֵאָבְִׂי הכ טֶבְנְָּב עברי ןאהאנג ױרְפ א
 ינעי תשגנ רב דוב התכאפ האנג ָבָבַתְרִמ אר
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 העקת י ןאהאשדאפ םווד באתכ
 ןדו  לָאדתיִּב רַד הכ אלט יאה הלאפג זַא
 ; דוב
 ל הָננֲאּו ידרכ יוכינ הכנג תג אּוְיְב .דנוארכו
 קֿפאומו ידְוֲא אָגְב דוב דנספ ןמ רׁטנ רד
 לַמַע בָאְחַא הנא5 אב דוב ןמ לר רד הגרַה
 םראהָג תשפ את ות ןארספ תַהְג ןיא זַא ידומנ
 אל אּוהי אמַא : תסָשְנ .דנהאוכ לֵאָרְׂשִי יסרכ רב

 תעירש רד דוכ לד ימאמתב את דומננ הגות
 ןאהאנג וַאו דִיאֹמָנ .ךולס לֶאָרְשִ יארכ = הוה
 התכאס האג בָכתְרַמ אר לֵאָרְׂשִי הכ םֶעְבְד
 ; דומננ באַנֵתְנֲא דוב
 כל לֵאְרְׂשִי ןתכאס עָטְקְנמְּב דנואדכ םאיִא ןָא רד
 ךודח ימאמת רד אר ןאשיא לֶאְזחו דומנ עורש
 גל באתֿפָא עולט ףרמב דרי א ינעי : דזמ לָארׂש
 ןאיִׁשֹנְמו ןאיִנָבּואְרו ןאידת רַעְלַג ןימז מאמת
 :ןְׁשו רַעְלו תסַא ןנְרַא ידאו רַב הב רַעַע א
 ל ָךֹוַהַת ימאמתו דרכ הָנהַהו אֹּוהְי עיאקו היקב

 ןאהאשראפ ַםאיִא ראות באתְכ רד איִא וא
 הל ןאררפ אב אּוהְי ספ :תסינ  בותכמ לארשי
 דנדרכ ןֿפד הָרָמאֹס רד ארואו דיבאוב דו
 ול ימאיַאו : רש האשדאפ שיאְגַב וָחֲאֹוהְי ׁשֵרכְפו
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 אי ,' ןאהאשראפ םווד באתכ
 דומנ תַנַמְלַכ לֵאְרְשִי רַב הרמס רֶד אּוהְי הב
 : דוב לאס תַׁשַהְו תסיב

 אי .,באב

 שרספ הכ דיד הַא ךדאמ הֶיְלַהַע ןוִג
 ָהָדאוָנאכ ימאמתו תפאכרַב וא תפָא הדרמ

 רתכד עבָשוהי אמָא : תכאס ךאלַה אר תנמלפ
 ׁשֲאֹו דוב יהְָוַחַא רַהאוכ הכ האשדאפ ֶרֹ
 ןארספ ןאיִמ וַא ארואו תַפָרְג אר והיְוַחא ספ

 אב ארוא הדידד דנרש התשכ הכ האשךאפ

 והיְלְתע וַא האגבאוכ קאטא רַד ׁשַא היאד

 רד י) ךזנ ואו + רשנ התשכ ואו דרַכ ןאהנפ
 והָילתעו דֶנאמ יפבָמ לאס שש רנוארכ ַהְנאֿב
 : דומנימ תַנָטְלַס ןימָז רב
 יאה ישאבזוי הדאתפרֿפ עֶדיֹהְי םתפה לאס רדו
 מ אר .ןאשיאו דיבלט אר .ןארטאשו  ןאיִתירכ
 דהע ןאשיא אב הדרנָא דנוארכ הגאֿכְב דוב
 דאר םסק רנוארכ ָהְנאֹכ רד ןאשיִאְבו תב

 ןאשיאו : דאד ןאשְנ ןאשיאְב אר האשְךאפ ְךַסָּפו

 דינכְב דָיאב הכ יראכ תפג הדומרפ רמַא אר

 לָבאְר תָבַש רד הכ אמש תלת ךַי תפָא ןיא
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 זעקת אי  ןאהאשדאפ םווד באתב
 לוגשמ האשדאפ הנאכ ינאב הדידב  דיושימ
 ו יהזאורְדְב יִתְלִתַו רוס ָהְזאוררב רניד תְלתו : דישאב

 אר הנאכו דישאב רַצאח תסַא ןארָטאש תשפ הכ

 ודו = : דושנ לבאר יס הכ דיאמְנ ינאב הדיד
 תַּבִש תר רד הכ ינאנָא עימְג ינעי אמש ָהֶתסד

 האשְךאפ ךונ אר דנואדכ ָהָנאכ דיורימ ןוריב

 אר דוכ חאלָס םאדכ רַהו : דִיאֹמַנ ינאב הריד
 ךִיאֹמְנ הטאחַא האשְראפ ףארַטַאְב התפר תסדב

 דדרנ התשכ דָיִא רַד אה ףצ ןאימ וַא הכרהו

 וא ךזנ רש לַכאד אי ד ןוריב האשדאפ ןוגו
 עֶדַֹוהְי הָנרַה קֿפאומ אה ישאבזוי ספ :דינאמב

 םאדכ רַהו דנרומנ לַמע דומרֿפ רמַא ןָהאב
 זר רד הכ ינאנַא זא האוכ אר דוכ ןאסכ

 דד הכ ינאנָא וַא האוכו רנרשימ לאה תב
 עֶדַהִי ְךזנ התשאדרב דנתפרימ ןוריב תֵּבַׁש ור

 אראה רפסו אה היַנ ןהאכו :רדנדמָא ןַהאכ
 דוב דננאדכ ָהְנאב רדו ךֶלֶמַה רוד ןאזַא הכ
 א ןארטאש זַא יכי רה :דאד אה ישאבזויב
 תסאר ףרט זַא התפְרֶנ תסדב אר דוֿכ חאל
 ולהַפְבּו הַבַמ יולהפְב הנאֿכ ףג המ את הנא5
 כי רכפ ואָו :דנדאתסיא האשךאפ ףארטַאָב הנאכ
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 אי ןאהאשדאפ םווד באתכ העקת

 תשאדג ׁשֵרַכ רב גאת הדרוַא ןוריב אר האשדאפ

 בצנ יהאשךאפב ארואו דאד ואב אר תַדאהָשו

 האשךאפ דנתפג הרז ךתפדו דנדומנ חַסַמ הדרכ

 | :דנאמְב הדנז

 ר .דינָש אר .םוקו ןארַמאש ןאוָא הָיְלַתַע ו
 הכ דיו = + רש לכאד דואדכ ָהנאַכְּב םוק
 הדאתסיא ןותס ְךֹונ תדאע ָבַפַח רב האשךאפ ךניא

 ימאמתו דנדוב האשדאפ ָזנ ןאזאונ אנרכו ןארורסו

 דנתכאונימ אראה אנרֶכו דנדרַכימ ידאש ןימז םוק

 הכ רז אדצ הרירר אר דוכ םאבל .הָיְלַתְע ספ
 אראה ישאבווי ןהאכ עָדיוהְיְו : תַנאיִכ תַנאיִכ וט

 אר ןאשיא הרומרֿפ רמָא דנדוב גְופ ןאראררס הכ

 הכרהו דינכ ןוריב אה ףצ ןאיִמ א ארוא תפג

 ארז רש התשכ ריִשְמַשְב רחב וא בקע א
 התשכ דנואדכ ָהנאכ רד הכ דוב הדומרפ ןהאכ

 הכ יהאר זַאו דנדאד האר ארוא ספ : דדרגנ זט

 רדו תפר דנדמָאימ האשְראפ ָהְנאכְב ןאבסַא

 : רש התשכ אגנָא

 דהע םוקו האשדאפו דנואדכ ןאיִמ רד עֶדָיהְיו ז

 ןאיִמ רד ןינְגמַהו דנשאב דנואדכ חוק את תסב

 לעב הָנאבְב ןימְז םֹוק יִמאמְתו + םוקו האשדאפ חי
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 טעקת בי | אי ןאהאשדאפ םווד באתכ

 שיאה חַבֹדמֹו  דנתכאפ | םֶרַהְנמ ארנָא התפר
 לעב ןַהאכו דנתסכש םַה רֵד דרב אר שליתאמַתו
 ןהאכו דנתשכ אה הַבְדַמ ורְב ור אר ןִּפמ

 טי אה ישאבוויו : תָשאמג דנואדכ ַהָנאֹכ רַב ןארטאנ

 התשאדרב אר ןימז םוק ימאמְתו ןארטאשו ןאיִתירַכ

 ריזְב דננאדכ הנאכ זא אר האשראפ ןאשיא

 האשדאפ ָהְנאכְב ןארָטאש ָהְזאורד ָהארְבו דנדרוַא

 כ ימאֹמְתֹו :תסָשְנֶב ןאהאשדאפ יסְרכ רב ואו דנדמָא

 ּוהיְלַתַעַו תפאי ימארָא רהשו דנַרְרַכ יראש ןימז םוק
 אכ ןוו :דנַתׁשכ ריִשְמשְב האשדאפ ָהְנאכ ךזנ אר

 : דוב הלאפ תֿפַה רש האשדאפ ׁשֶאֹו

Reg 

 א רש האשָדאפ ׁשֶאֹוהְי אּוהְי םתפה לאס רַד
 .ְסֶאֹו דרכ יהאשדאפ םִיָלׁשּוְו רד לאס להָנ
 ג הָנִנָא ׁשֲאֹוהְו : רוב עבָׁש רֶאָב וַא הָיְבֹצ שרראמ
 םאמְת רד דוב דִנַָּפ דננאדכ ךמנ רד הכ אר
 דאדימ םילעה ארוא ןָהאכ ַעָרהְי הביאה זור
 ג דנלב יאה ןאכמ הכא רנמ : דֶרוָמ אנ
 רנלב יאה ןאכמ רד זונה םוקו רשנ התשאדרב

 : דנדינאזופימ רובו דנדינארדגימ ינאברק
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 בי ןאהאשראפ םווד באתכ פקת

 הכ יתאפוקומ ָהְרקנ םאמת תפג ןאנָהאכב ׁשֲאֹוהְיו ד

 גיאר ַהָרקנ נעו דש הדרוַא דנואדכ ָהְנאֿבְב

 םיוקַת וא יארְב הכ יסוֿפנ ָבַפַח רַב םַכֹרַה ָהְרְקנו

 ררדגב יסכ לד רד הכ יהָרֹכנ רַו תפָא הרש
 ארנָא ןאנָהאב : דַרואיִב דנוארכ ָהָנאַכְב ארנָא הכ ה

 ןאשיאו דוכ יאנשא וא סַכרַה דנריגְב דוכ ךונ

 יבארכ ןֶא רד הכ אגרה אר הנאכ יאה יבארכ

 : דניאמְנ .ריִמָעַת דננכ אריפ

 סופו תסיב לאס רד הכ רש עקאו ןאנָנ אמָאו ו
 אר הנאכ יאה יבארכ ןאנהאכ האשְךאפ ׁשֲאֹוהְ

 עֶדיֹוהְי האשראפ ׁשָאֹוהּו : דנדוב הררַכנ רימָעַת ו

 תפג ןאשיאָב הדנאוכ אר ןאנָהאכ ךיאסו ןַהאכ

 הדרכנ רימָעְת ארֶגנ אר הנאכ יאה יבארַכ הכ

 רוב ןאיאנשָא וא רניד הְרקנ ןָאְלַא ספ דיא
 הנאכ יאה יבארֿכ תַהְנְב ארנָא הכלב דירינמ |
 וא הרקנ הנ הכ דנרש יצאר ןאנַהאכו : דיהָדְב ח

 רִמֲעַה אר הנאכ יאה יבארֿכ הַנְו דנדיגְּב םוק

 יכארופו התֿפָרנ יקודנצ ןהאכ עֶדהְְו : דניאמנ ט

 ֿרמְב חַבְלַמ יולהפְב ארנָא הדרכ ןָא שופר רַד
 דנוארכ הנאכ לכאד םדרמ הכ יהאר תסאר
 9 ןאטֿפְחַהְסמ הכ ינאנהאכו תשאדג דנרשימ
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 אפקת בי ןאהאשדאפ םווד באתכ

 דנוארכ ָהָנאַכְב הכ אר יהֶרקנ יִמאֹמְת דנדוב

 הכ דנדיד ןוגו : דנתשאדג ןֶא רד .דנדרואימ

 האשראפ ָךֶתאכ דוב קודנצ רד ראיסב ָהְרְקנ

 ָהְנאכ רַד הכ אר יהֶרקנ הדמָא רב הנַהָכ יאָר

 באסה התסב אה הסיכ רד רשימ תפאי דנואדכ

 הדאד ןָא באסַח הכ אר יהָרקנו : דנדאדימ ארנַא

 דנואדכ ָהְנאכ רב הכ ינאראדג ראכ תפַדְב רשימ

 ןאראָננְב ארנָא ןאשיאו דנדרפֶסימ דנדוב התשאמנ

 דנדרכימ ראכ דנואדכ ָהנאכ רד הכ ןאיאנבו

 ַתֵהְגְבּו ןאשארת גנפו ןאראמעַמְבו :דנדומנימ ףרצ

 ָךיֹמֲעַה יארְב הדישארת יאה גנו בונ ןדירכ

 הכ יִנרַכ רה ָתַהְנְבו דנואדכ ָהְנאֹכ יאה יבארכ

 יי יארְב אֹמַא : דובימ םזאל הנאכ ָךימַעַת יאֹרְב
 הסאכו אה ריגלגו הרקנ יאה פאט דנוארב ָהְנאב
 זַא הרקנ אי אלט זַא יפרט יהו אה אנרכו אה
 : רַשָנ התכאס דנדְרואיִמ דנואדכ ָהָנאכְב הכ ידקנ

 ָהְנאכ את דנדאד ןאראדג ראכְב ארנָא הכ אריז

 וט הכ ינאסכ וַאו :דניאמְנ רימָעַת ןָאְב אר דנוארכ

 ראכְב את דנדאדימ ןאשיא ָתסדְב אר הרקנ

 הכ אריז  דנַתפרגימנ באפַח דנראפְסַב ןאראדג

 וט ָהְרקנ אמא + דנדומְנימ ראתֿפר תַנאמַאְב ןאשיא
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 בי ןאהאשדאפ םווד באתכ בפקת

- 
- 

 חי

 אכ

 אר האנג יאה ינאברק הֶרקנו םרָנ יאה ינאברק

 ןאנַהאכ ןאוַא הכנונ דנֵדְרוֲאִמְנ רנואדכ ַהְנאֿבְב
 : דובימ
 תג אב הדמָא רב םֶרִא האשראפ לֶאְוה האננָא
 הגות לֶאְוה ספ דרכ ריכסַת ארנָאו דומָנ גננ
 האשדאפ ׁשֶאֹוהװ :דַמָא רב לשר וסב הדומְנ
 טפָשּוהְי שנארדפ הכ אר יתאפוקומ יִמאמת הָרּוהְי

 הדומְנ ףְקֹו הָדּוהְי ןאהאשדאפ ּוהָיְזִחַאו םֶרוהיו

 רד הכ אר אלט מאמת דוכ תאפוקומו דנדוב
 תפאי האשדאפ הנאכו דנואדכ הנאכ יאה הנאזכ

 םֶרא האשראפ לֵאוַה ךזנ ארנָא התֿפָרְו רש
 עיאקו היקב : תֿפַרְב םלָשּורָי וא ואְו ראתסרפ
 ַםאֹיֵא ךיראות באתכ רד איִא דרָכ הָנֹרַהו שָאו
 שנאמראכו : תסינ בותכמ הָרּוהְי ןאהאשדאפ

 ָהְנאכ רד אר שָאויו דנַתַכינַא הֹנְתֿפ התפאכרַב
 : רנתשל רנָימ דורפ אלס יופָב הכ יהארַב אלְמ
 רָמש ןּב דָבָמהְיַו תַעְמַשְרַּב רָכָוהְי שנאמְראכ אריז
 רד שנארפ אב ארואו דְרמ הכ דנדז ארוא

 שיאָנ רד הָיִצְמִא שרפו דנדרכ ןֶפַד דור ךהש
 : דומְנ תל
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 גפקת גי ןאהאשדאפ םווד באתכ

 23--באב

 א ָהאשךאפ ּוהָיוִחאְרַּב ׁשֶאֹו סו תפיב לאס רד
 הָרמאֹפ רד לֵאָרְׂשִי רב .אּוהְיְרַּב 'זָחֶאֹוהְי הָדּוהְ
 ב הֶגנַאו : דומנ תַנֲמלַ לאס הדֿפַה הרש האשָדאפ
 רדו דרו למעב דוב דנספאנ דנואדכ רטנ רד
 בכַתְרמ אר לֵאָרְׂשִי הכ טבְנַּכ םעְבָר ןאהאֿנג יפ
 באנָתְגַא ןאוא הדומנ ךולס דוב התכאפ האננ
 ג התכורפַא לֵאָרְׂשִי רַב דנואדכ ַבַצג ספ :ררכנ
 םֶרֶא האשדאפ לָאזַח תסַדְב אר ןאשיא הרש
 םילפת אה זר מַה לָאזח רספ רַדהְרַּב תסדבו
 ד דנואדכו דומנ ערַצת דנוארכ ךנ וָחָאֹוהו : מנ
 אר לֵאָרְׂשִי נה הכ ארז דומרֿפ תַבאָנָא ארוא
 גְנָתְב אר ןאשיא םֶרַא האשראפ הנוגְג הכ דיד

 ה דאד לֵאָרׂשִיְב יהָדנהְד תאָנְנ דנוארכו : דרוָאימ

 דנְרַמָא ןוריב ןאיִמָרַא תפד ָךז א ןאשיא הכ
 יאה המיַכ רַד קבאפ םאיִא לּתְמ לֵאָבְׂשִי .ינבו
 ו םֶעְּבָרְי ָהָנאֹכ ןאהאנג וַא אמא : דנרש ןכאפ דוב

 באנָתְנַא דוב התכאפ האנג בֵכַתְרמ אר לֵאָרְׂשִי הב
 רַד .זינ הרישאו דנדרכ ךולפ ןָא רד הדומננ
 ז האָגנַפ ֹוגְב םוק זַא וָחָאֹוהְי יארְבו : דנאמ הָרָמאס
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 גי ןאהאשראפ םווד באתכ דפקת
 תשאדגנ או הדאיפ ראזָה הדו הבארע הדו ראוס

 התפאס ףלַת אר ןאשיא םֶרֶא האשראפ הכ אריז
 הדינאדרג ראבג לַתְמ הדרכ לאמיאפ אר ןאשיאו

 ךּוהַתו דרַכ הָנֹרַהו זָחָאוהְי עיאקו הקו : דוב ה
 ןאהאשדאפ םאיַא ךראֹוַת באתכ רד איִא וא

 רוכ ןארַרֶפ אב זָחֶאֹוהְי ספ : תסינ בותכמ לארי ט
 שרֶפפו דנדרכ ןפד הַרְמאס רד ארואו דיבאוכ
 :דומְנ תֹנַמְלַס שיאָג רד ׁשֶאֹוהְ

 ׁשֶאֹוהְי הָדּוהְי האשדאפ שָאּוי םתפהו יס לאס רדו י
 רש האשראפ הָרָמאַפ רד לֶאְרְשְי רב וָחֲאֹהְיּב

 מנ רד הָגנָאו + דומנ תל לאס הרזנאשו אי
 ימאמת זַאו רֵרֲֹא לַמַעָב דוב דנספאנ דנואד
 ָבְכְתְרִמ אר לארי הכ טָבְנְוְב םַעְברי ןאהאננ
 אהנַא רד הדרַכנ באֲַתְנָא דוב התכאס האנג

 דר הָנֹרַהװ שָאְי ץיאקו הָיקבו : דומנימ ךולס ב
 הָדּוהְי האשְךאפ הָיִצְמִא אב הנוגָנ הכ וא ָךווהַתו

 ןאהאשראפ ָםאיִא ךיראות באתכ רד איִא דרכ גג
 דיבאוכ רוכ ןארַרפ אב שָאְויו : תסינ בותכמ לֶאְרָ ג

 ןאהאשדאפ אב שָויו תסָשְנ יו יסְרכ רַב םֶעְבְרָ
 :רש ןֿפד הֶרְמאס רד לארשי

 שאו רש ןירמ ררמ ןאזַא הכ יראמיב שיאו ר
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 הפקת גא ןאהאשראפ םווד באתכ

 וא רב הרש רורפ יו ָךזנ = לֶאְרְשי  האשראפ

 יִא ןמ ָרַרַּפ יִא ןמ רַרפ יא תֿפנװ תירגְב
 ומ תפג אר עְׁשיִלֲאו : שנאראוסו לֵאָבְִׂי הבאר
 ריתו ןאמכ דוכ אבו ריגְב אה ריתו ןאמכ
 וט אר ןאמכ תפג לֵאָרְׂשִי ָהאשַראפְבו : תֿפַרְו אה

 תֹֿפַרְו דוכ ָתַרְב ארנָא ספ רגב דוכ תסדב

 : דאהְנ האְׂשָדאּפ תסד רַב אר דוכ תר עָש לא
 ארנָא ספ ןכ זאב קֶרָשַמ וסְב אר הרננפ תנו
 תכאדנַא ספ זאדניב תֿפנ עְׁשיִלָא דרכ זאב
 רַב רֿאֿמ ית ינעי דנואדכ ךפט ית תפג ואו
 תפכש ךֿפא רַד אר ןאיִמְרַא הכ אריז םֶא

 אראה רית תפגו + דנוש ףלת את דאר יהאוכ
 מז תג .לארָשי ָהאשדאפבו תַפְרְג סַפ ריְִּב
 זאב הדז ארנָא הבַתרַמ הס ספ ןמ אר
 תפג הדומנ םשכ ואָב אדכ ךרמו : דאתסיא

 האגנא ישאב הדז הבתרמ שש נפ תסיאבימ
 רנרשימ ףלַת את ידאדימ תקַכְׁש אר ןאיִמארַא
 תסכָש הכתרמ הס טקפ אר ןאיַמָרא לאח אמא
 : דאר יהאוכ
 כ תקו רַרו דנַרומְנ ןֿפַד ארואו דרָכ תאפו ץָשיִלָא
 :דנַרמָא רַר ןימב בָאֹמ ואה רכשל לאס לוח
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 די , ג ןאהאשראפ םווד באתכ
 ןַא דנדרכימ ןפד אר ידרמ ןוָג הכ דש עקאוו

 ךבק רד אר הדרמ ןָאו דנדיד אר רכשל
 יאה ןאוכתסאב תיְמ ןָא וו דנתכאדנַא עֶׁשיִלָא
 דוכ יאה יאפבו תשג הדנז דֶרוכ רב עַשיִלֶא
 | : דאתסיא
 ימאמת רד אר לֵאָרְׂשִי םֶרֲא האשדאפ לֶאְזחו
 רַב דנוארכ אמא : דֶרוָא גְנַתְב זָחֶאֹוהְי םאיִא
 דוכ ָךהע ָךֶמאֹכְב הדומָנ םחַרַתו תפואר ןאשיא

 ןאשיאַב דוב התסב בקעיו קָחְצִיְו םֶהָרְבַא אב הכ

 דואפ ךאלה אר ןאשיא תסאוכנו דרַכ תאפָתְלֶא

 : תכאדנינ רוד זונה דוכ ךוצח וַא אר ןאשיאו

 דַרֲהְּב שרפפו דֶרמ םֶרֶא ָהאְׁשָראפ לֶאְוַח ספ
 רהש וֵחֲאֹוהְידְּב שָאּוהְיו +: רש האשְראפ שיאָנב

 זחֶאוהְי שררפ תפד וא לֶאַה הכ אר יאה
 לֵאְַחַּב רַדַהְּב תפַד וא דוב התפַרְג גנב
 תסָבש ארוא הבַתרַמ הס שָאּוהְיו תַפְרְג ספ זאב
 : דומְנ דאדרֶתְסֶא אר לארי יאה רהש הדאד

 די באב
 האשראפ ןָחֶאֹוהיְַּב שא" םווד לאס רד

 אנא הָרֹהְי האשראפ ׁשֶאֹוְְּב ּוהָיצמֲא לאש
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 זפקת די ןאהאשדאפ םווד באתכ
 ב הכ דוב הלאס ןנפו תסיבו = + דומנ תַנַמְל

 םֶלָשּורְי רד לאס הנו תסיבו דש האְשְדאפ
 םיִלשורי .זַא ןיִרֲעֹוהְי שרדאמ םֶפֶאְו דרב יהאשְדאפ
 ו לַמעְב דוב דנמפ דנואדכ ָךֶטנ רַד .הֶננֶאו : דוב
 קפאומ הכלב דִוָד שררפ לֶתְמ הנ אמָא דר
 : דומנימ ראתֿפר דוב הדרכ ׁשֶאֹו ׁשרַפ הָנֹרַה
 ד םוקו דׁשנ התשאדרב דנלב יאה ןאכמ ןכיל
 דנינארדנימ ינאברכ דנלב אה ןאכמ רד וונה

 ה רד תנַטְלַפ הכ ימאגנַהו : דנדינאזוסימ רוכבו
 ׁשֵרֵרְפ הכ אר דוכ ןאמראכ רש םַכחַתממ שתסד
 : דינאפְר לתקְב .דנדוב התשכ אר האשָראפ
 ו ַהָתְׁשנ ְבֹומְב תשכנ אר ןאלָתאק ןארסַפ אֹמַא
 הדומדַפ רמַא דנואדכ הכ  השמדתרות באתכ
 דנשנ התשכ ןארכְפ תַהְַב ןארַדְפ דוב התפנו
 סכרה הכלב דנררננ לותקמ ןארדפ תַהְגְב ןארספו
 ז ראזָה הד ואו + רוש התשכ דוכ האנג תַהָנְב
 עלו תשכ חלמ דאו רד אר ןאיִמֹודֲא זַא רפנ

 לֶאְתְק זורמָאְב את ארנָאו תפְרִנ גנג רַד אר
 ; דימאנ
 ז זָחֶאוהיְרִּב שָאוהְי ךונ ןאלוסְר  הָיִצַמַא האננָא
 אֹיִב תפג הדאתסְרַפ לֶאְרְשי ָהאשראפ אוהב
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 די ןאהאשדאפ םווד באתכ הפקת
 שָאּוהְו + םיאמְנ הלבאקמ רעדכי אב אתט

 הָרּוהְי .האשךאפ הָיִצִמַא מ לֵאָרׂשִי האשראפ
 ָךאזָא וךס ךונ נבל ךאכ רתש תפג הדאתסרפ
 ןמ רכפב אר דוכ רתכד תפג הדאתסרֿפ ןונָבל
 דוב ןונָבְל רַד הכ ישחַו ןאויַה אמַא הרב יב

 םֹודֲא : דומנ לאמיאפ אר ראכ רתש הדרַכ רלג י
 רורגמ אדרת תַלְ™ו ידאד  תסכש התנלַא אר
 דוכ ָהָנאכ רַד הדומָנ רכפ ספ תסַא התכאס

 רב דוכ יארְב אר אלַב הָנ יארְב אריז ןאמְב
 ; ריִתֿפיִב תַהאֹרֹמַה הָדּוהְו תדוכ את ינאזיגנַאימ

 האשְךאפ שָאּוהְי ספ דאדנ שוג ּוָיְצַמֲא אֹמַא א
 הָרּוהְי האשראפ הָיצַמַאְו ואו רַמָא רב .לֶאְרְש
 רנדי אב תסַא הָרּוהְי רד הכ שָמָש תיִּב רד

 לֵאָרׂשִי רוצח וַא הָרּוהּו : דנרומנ הלָבאקמ ב
 :דרַכ רארֿפ דוכ ַהַמַכְב םכרַה הרש םזַהֹנמ

 שָאוהְי ןֶּכ .ּוהיצמא לֵאָרְִי האשךאפ שאה
 ׁשֵמָׁש תיִב רד אר הָדּוהְי האשדאפ ּוהָיְזִחַאְְּב

 וא אר םֶלָשּורָי ךאצָה הדמַא םלׁשֹוריְו תפרג
 ראה ינעי .היואז ָהזאורר את םִיִרְפֶא ַהואורד

 הרקנו אלט יִמאמְתו : תכאס םֶדַהֹנמ עארְד דצ ד
 רו דאדכ ַהְנאֹכ רַד הכ אר יפורט יִמאמְתו
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 טפקת די ןאהאשדאפ םווד באתכ
 ןאלאמגריו רש תפאי האשְראפ ָהנאכ יאה הנאזכ
 וט ילאמָעָא היקב : דרכ תַעגארמ הָרָמאסב התפר
 והיִצֹמַא אב הנוגו וא ָךּהַתַו דרַכ שָאּוהְי הכ
 | יראת ָבאתְכ רד איִא דרָכ גְנְג הָרהְי האשדאפ

 ₪ ׁשֲאֹוהװ : תפינ בותכמ לֵאָרְׂשִי ןאהאשדאפ םאיא
 לֵאָרְׂש ןאהאשראפ אבו דיבאוכ דוכ ןאררפ אב
 שיאג רד םָעְבָרַי שרספו רש ןפד הָרמאכ רַד

 :דש האשראפ
 זי א דעב הָדֹוהְי האשדךאפ שאי ןְּב ּוהָיִצְמִאו

 הרזנאפ לֵאָרְׂשִי האשךאפ ּוחְאוהְיְרִּב שָאוהְי תאפו
 חי איִא ּוהָיִצמִא עיאקו היקבו + דומנ ינאגְנז לאס

 הֶדּוהְי ןאהאשדאפ ָםאיֵַא ךיראות ְבאֹתְכ רד

 עי דנַתֹכיננַא הֹנְתַֿפ יַו רב םלָשּורי רדו : תפינ בותכמ

 ׁשיבְלְב שבקע וַאו דרכ רארפ שיִכְל הב וא ספ

 כ רַב ארואו + דנתשכ אָננָא רד ארוא הדאתסרפ

 םלָשורי רד דוֿכ ןארַרֶּפ אבו דנַררוָא ןאבסַא

 אכ הָדּוהְי םוק יִמאמתו : רש ןפד רוָד ךהש רד

 ארוא התֿפַרְנ דוב הלאפ הרזנאש הכ אר הרע
 נכ וא : דנתכאפ האשְךאפ ּוהַיִצְמִא שררפ יאנְב

 האשָדאפ הכנָא זַא דעבו ררכ אֹנְב אר תַליֵא
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 - הָדּוהָי יאֹרְב ארנָא דוב הריבאוכ דוכ ןארַדַפ אב
 : תכאפ דאדרַתְסַא

 האשראפ ׁשֶאֹוְדַּב .ּוהָיצמא םהרזנאפ לאפ רו גב
 רד לאְְִׂי האשראפ שָאוהיְרַב םַעְבָרי הוה
 לאפ ךו להו דומָנ  תַנַטְלַס ןאגָא הָרמאס

 אנ דנואדכ ָךטנ רד הָננֲאו :דרַכ יהאשדאפ דב
 ןאהאנג יִמאֹמְה וַא הדְרוַא לַמעְב דוב נס
 האנג ָּבַכִתְרִמ אר לאש הכ טָבְנְדַּב .םֶעְבר

 לֵאְרְׂשִי ךודח וא : רומָננ באַנֲתְנֲא דוב התכאפ הכ
 דאַדרָתְסַא הָבְרַע אירַד את תַמַח לכְרמ וַא אר
 לֵאָרְׂשִי יאדכ הָוהַי הב ימאלכ קפאומ רומְנ .

 הכ איִבֵנַה יַתֹמאְְּב הָנֹי דוכ הדנב ַהָטֹסאוב

 דנואדכ אריז : דוב התפג דוב רַּפַח תג זַא

 הכנוג דוב ךָלַת ראיסב לֶאְרְשְי ָתְביצמ הב ריד
 ינואעמו דנאמ יקאב ידאוָא הנו פובחמ הנ

 דנואדב אמא :תשאדנ דנו לֵאָבׂשִי תַהנְב מ
 טלכת ןאמָסֶא יז זַא לֵאָרְׂשִי םאנ ןתכאס ֹוֵחַמְב
 שָאוידְּב םַעְבְרִי תסְרָב אר ןאשיא אָדָחְל דומננ

 דרכ הָגנֲאו םָעְבָרַי עיאקו היקב : דאד תאָגְנ חכ
 קׁשִמד הנוגו רומְנ גְנְג הנוגָנ הכ וא ָךהַתו
 לֶאְרְשי יארְב דוב הָרוהְי ןאזא הכ אר תֶמַחו
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 אצקת | וט | די ןאהאשדאפ םוור באתכ
 ליראות באתָכ רד אֹיִא תכאס  דאררַתסֶא
 טכ ספ : תסינ בותכמ לאש ןאהאשדאפ אא
 ןאהאשראפ אב ינעָי .דוכ ןאררפ אב | םַעָבַרי
 תַנָטְלַ שיאג רד הָיְרז ׁשֵרכַת ריבאוכ לַארׂשי
 : דומנ

 וט באב

 א האשךאפ  םֶעְבְרִי םתֿפַהװו תסיב לאס רדו
 ןאגָא הָדּוהְי האשדאפ ּוהָיִצַמַאְרִּב הירש לֵאָרְשִ
 ב האשְדאּפ הכ דוב הלאפ הדזנאשו + דומנ תנמלס
 דרכ יהאשךאפ םלשורי רד לאס ודו האננפו רש
 ירד הָנְנָאו :דוב מלורי והילָכִי שרדאמ סאו
 שררפ הָנֹרַה קפאומ רוב דנספ דנואדכ רמנ
 ד יאה ןאכמ ןכיל :דרוָא אָנְב דוב הדרכ ּוהָיְצַמַ
 יאה ןאכמ רד זונַה םֹו רשנ התשאדרב דנלב
 ; דנדינאזופימ רוכבו דנדינארדגמ ינאברק דנלב
 ה את הכ תבאס אלְתְבִמ אר האשראפ דנואדכו

 ןכאפ הנאכ ץירמ רדו דוב ץֶרָבַא שתאפ) ןור

 דוב וא ָהָנאכ רַב האשראפ ךספ םֶתֹוְו דנאמ

 ו עיאקו | היקבו = + דומָנימ ירואד ןימז םוק רבו

 םאיַא .ךיראות באתכ רד איִא דרכ הגו הָירע
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 ומ ןאהאשדאפ םווד באתכ בצקת
 אב ּוהָיְע ספ : תסינ :בּותְכַמ הָרְוהי ןאהאשדאפ ו

 רד שנאררפ אב ארואו דיבאוכ דוכ ןאררפ

 שיאג רד םֶתּי שרֶסְפו דנדרכ ןפד דוד רהש

 : רש האשדאפ
 הָדּוהְי האשראפ ּוהָיְרע םתשהו יס לאס רד ח

 האשדאפ הרמאפ רד לֶאְרְשי רב םָעְבְרִיִדַּב הי
 רפנ רד הָגנַאְו : דרכ יהאשראפ האמ שָשו רש ט

 דנדרכימ שנארדפ הכ יִוחַנְב דוב דנכפ אנ דנואדכ
 הכ טְבְנְִּב םֶעְבְ ה ןאהאנג וַאו ךֶרוֲא לַמעְב
 באנַתְגִא דוב התכאס האנג בָכַתְרֹמ אר לָאְרְׂש

 ארוא הדירוש וא רב ׁשבי-ןְבימלש ספ :דומננ י
 :הומנ תנטלס ׁשיאגְו תשכו רז םוק רוצח רד

 ךיראות באתכ רד ךניא הָיְרַכְו עיאקו היקב אי
 ןיא :תסַא בותכמ לֵאָרְׂשִי ןאהאשדאפ םאיִא ב

 באטֿכ אּוהְי הב ארנָא הכ דוב דנוארכ םאלכ

 רַנ םראהְנ ָתֶׁשֹֿפ את ות ןארמְפ תֿפג הדרכ
 עוקב .ןיננמה ספ תפָשְנ דנַהאוכ לֵאָרְׂשִי וסב
 : תסויפ

 םולש הָדּוהְי ַהאשךאפ הֶיזִע טהנו יס לאס רד יי
 הרָמאס רד האמ ךיו רש האשדאפ שבי

 רב הָצְרִת וא יִרָגְֶּב .םֶחַנְמּו = : רומָנ תַנָמְלַס די
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 אר שבב םילשו רש לַכאה הָרמאסב הדמא
 תַנֲמְלכ שיאו תשכ ארוא הדז הָרָמאֹס רד
 ומ דרַכ הכ יהַנְתֿװ םולש עיאקו היקבו : דומנ
 לֶאָרְׂשִי ןאהאשךאפ םאיַא ךיראות ָבאתכ רד ךניא
 : תסַא בותכמ
 וט ןָא רד הכ הָנרַה אב אר הַסַּפִת םַהֵנָמ האננָא
 תַהְג ןיא וא רז הָצְרִת א אר שדודחו דוב

 ימאמְתו דַז ארנָא דנדרכנ זאב וא יארְב הכ
 :דרַכ הראפ םַכָש אר ׁשַא הלמאח ןאנו
 זי םֶחֹנְמ הָדּוהְי האשְראּפ ּוהָיְֹע םהנו יס לאס רד

 רַד לאס הַרֹו רש האשְדאּפ לאָבְׂשִי רב יגר
 ה דנואדכ רטנ רד הָננֲאּו : דומנ תנמלס הרמאס
 סַעְבָרִי ןאהאנג וַאו דר למעב דוב דנספאנ
 התכאס האנג בְכָתְרִמ אר לֵאָבְׂשִי הכ טְבְנּב
 טי רושַא האשראפ לופ ספ : דומננ באנְתְנֲא דוב
 הרקנ הנו ראה םֶחַנְמו דֶרֹוָא םונה ןימז רַב
 תַנַטְלַסו דשאב יִו אב וא ָתסַד את דאד לופ הב
 כ דקנ ןיא םחְנמו : רזאס ראותסא ׁשֵתֹסַד רד אר

 תשארג ןאלומתמ עימג רב ינעי לֵאָרְׂשִי רב אר
 הרקנ לאקתַמ האָננַפ ןאשיא וַא ךי רה את
 רושא האשדאפ ספ דנַהָרְב רּׁשֲא ַהאְשָדאַפְב
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 ומ ןאהאשדאפ םווד באתכ דצקת
 הָיקבו :רומננ תמאקַא ןימז רד הדומְנ תַעְגארמ אכ

 ךיראות באתְכ רד איִא דרכ הֶגרַהו םֶחַנְמ עיאקו
 ספ :תסינ בותכמ לֵאָרְׂשִי ןאהאשדאפ ָםאיִא ככ

 הָיִחְקִּפ ׁשֵרֵספ דיבאוכ דוכ ןארַרְפ אב םֶחְנִמ

 :רש האשראפ ׁשיאָנְב

 הָיחְקְפ הָדּוהְי האשדאפ הָיְרו םהאגנפ לאס רַדּו גכ
 רש האשְראּפ הראפ רַד לֵאָרְִׂי רב םחנְמּב

 דנואדכ רַפנ רַר הָננֲאְו :דומנ .תנמלמ לאס ודו דב
 םעְבָרי ןאהאנג זַאו דא למעב דוב דנספ אנ
 התכאס האננ ָבֶכַתְרמ אר לֵאָרְׂשִי הכ בב

 חָקַפ שנאראדס וַא יכַו : רומָנְנ באנתְנַא דוב הכ
 בגְרַא אב ארוא הרירוש וא רַב ּוהיְלמְרדּב

 רז האשְראפ ָהָנאֹכ רצק רד הָרָמאֹפ רַד הָירַאו

 ספ דנכוב רָעְלַּג ינב וא רֿפנ האָננַפ ) אבו
 עַיאקְו הקו +: רומָנ תַנַמְלַכ שיאָנֶב התשכ ארוא וכ

 ףיראות באתַכ רַד ךעא דרכ הָנרַהו הָיָה
 :תסַא בותכמ לאָרְׂשִי ןאהאשךאפ אא

 הָרּוהְי האשדאפ הָיְרִע םוודו האָננַפ לאס רַו מ
 האשראפ הָרמאפ רד לֵאָרְׂשִי רב ּוהיְלמְרַּב חק

 ָרטנ רַד הָננֲאֹו : דומנ תל לאס תסיבו רש חב
 ןאהאנג זַאו דר | לע רוב דנַפָפ אנ דנואדכ
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 הצקת ומ ןאהאשראפ םווד באתכ
 האנג ָבכתְכ אר לֵאָבְִׂי הכ טָבְנְַּב םֶעבַ

 טכ חקָּפ םאיֵא רַד + דומננ באַנֲתְנַא דוב התכאס

 רׁשֲא האשָראֹפ רֶסָאְלַּפ תַלְנִּת לֵאָרְׂשִי ָהאְׂשָראפ
 רֹוצָהו ׁשֶרָקו חוניו הָנעמ-תיִב לֵבָאּו וע הדמָא
 התֿפָרְג אר לת ןימז |. םאמתו הלל רָע
 ל לאס רו + דרב יריֲִאְב רֵׁשֲאְב אר ןאשיא
 הקפ רב הָלַאְרַּב עשוה הערב םָתֹ םתסיב
 שיאָג רו תשכ הדו ארואו רירושב והיְלַמְרוּב

 אל הָנרַהו חקפ | עיאקו  היקבו = :דומָנ תנטמְלס

 ןאהאשְדאפ םםאיַא ךיראות ַבאֹתַכ רַד ךניא דרכ

 : תסָא בותכמ לֶאְרְשי
 כל לֵאָרְׂשִי האשראפ ּוהְיְלַמְרְדִּב חקפ םווד לאס רד
 תל ןאגָא הָדּוהְי האשְראפ הָיְעְרַּב םֶתֹו
 5 האשראפ הכ דוב הלאס גנפו תסיב וא : דומנ
 דרכ יהאשְראּפ םלָשורָי רַד לאס הָדזנאשו רש

 דל הָננֲאו : דוב קודצ ךתכד אשרי שרראמ סאו

 רה קֿפאומ דוב התסיאש דנואדכ ָךַטַנ רד

 הל ןאכמ ןכיל :דֵרוֲא לַמעְב דרכ הע ׁשֵרַרְפ הָננֲא
 ןאכמ רד םוה רשנ התשאדרב דנלב אה

 רוכנו דננארבנימ ינאבדק חנַה דנלב יאה

 אר דנוארכ הנאכ ילאע באב ואו דנדינאזוסימ
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 וט , וט ןאהאשראפ םווד באתכ וצקת

 איִא דרכ הָנרַהְו םֶתּוי עיאקו הָיְקבו :דומנ אנְב ול

 הדוהי ןאהאשַראפ ָםאיא ךיראות באתכ רד

 : תסינ כותכמ

 האשדאפ ןיִצְר הדומנ עורש דנואדכ םאיִא ןָא רד ול

 : דאתסרפ הָדּוהְי רַב אר ּוהְיְלַמְרְדַּב חקפו םֶרֲא
 שררפ ךהש רַדו דיבאוכ דוכ ןארַדַּפ אב םֶתוי ספ חל

 ׁשיאְנְב וָחֶא שֵרכפו רש ןפד דוב ןאררפ אב דִוְד

 : דומנ תנטלס

 ןט .באב

 םָתֹוְְּב זָחֶא :ּוהָיְלמְְְּב חקפ םהדֿפַהלאסרד א
 תסיב זָחָאֹו :דומנ תַנַטְלַ ןאֹנָא הָרּוהְי האשךאפ ב

 רד לאס הרזנאשו רש האשְראפ הכ דוב הלאס
 שיארכ הָוהְי רטנ רַד הָגנָאּו דומְנ תַנַמְלַס םלָשורי

 : רומננ למע רִוָד שררפ קַפאומ דוב התסיאש
 דומְנ ךולפ לֵאָרְׂשִי ןאהאשדאפ ָהאֹרְב טקפ הנו ג

 קֿפאומ דינארדג ׁשֵתֲא א זינ אר דוב רספ הכלב

 א אר ןאשיא דנואדכ הכ יאה תַמא תאפאנר
 ןאכמ רדו :דוב הדומְנ ןארכַא לֵאָרְׂשִי ינב ךוצה ד

 ינאברק זבפ תכרר רַה ריו אה לַתו דנלב יאה
 האשראפ ןיִצְר האגנָא :דינאזוסימ רוכבו דינארדנימ ה
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 זמ ןאהאשדאפ םווד באתכ
 םלׁשּוריב לֵאְרְׂשִי האשךאפ ּוהיָלַמְְּב חקפו םֶרא
 דנרומְנ הָרצאחֹמ אר וָחֶא הדמָא רב גְנג רב
 ןיצר תק ןָא רד דנא בלא דנַתסְנאוָתִנ אמַא
 דאדרָתְסַא ןאיִמָרֲא יאֹרְב אר תליִא םֶרֲא ָהאׁשָראפ
 ןאיִמְרֲאו רומְנ גארֿכַא תלי זַא אר הָדּהו דומָנ
 ןכאס ןָא רד ורמַא את הרש לכאד תיא הב
 ָהאשראפ רֶמָלֹפ תַלְִּת ךונ ןאלופר זָחָאֹו : דנרש
 ות סו ות הדנב ןמ תפג הראתסְרַפ רּושא

 האשדךאפ תסד וא ארמ הדמָא רב פפ םַתסַה

 ןמ ךַצְב הכ לֵאָרְשִי האשראפ תסד ואו םֶרֲא
 יאלַטו הרקנ וָחָאו + הָד יאהָר דנַא התסאכרַב
 הנאכ יאה הנאזכ רדו דנואדכ ָהְנאכ רד הכ אר

 האשְראפ ךזנ ארנָא התפרִג רש תפאי האשדאפ

 רושא האשראפ ספ : דאתסרֿפ שכשיפ רּושֶא

 רב קְׁשַמרְב רושא האשְראפו דומנ תַבאְנָא ארי
 יריפָאְב ריִקְב ארנָא להַאו תַפְרְג ארנָא הדַמָא
 האשדאפ ןֶהֶאו :דינאסְר לתקב אר ןיִצְרו דרב
 רושא ָהאשראפ דֶסְלִּפ תַלְִּ תאקאלמ | יאֹרְב
 דוב קׁשֶמד רד הכ אר יחַבְדַמו תפר קשב
 רַב ארנָא לכָשו חַבְרִמ היבש האשדאפ ןָחָאו דיד

 : דאתפרֿפ ןהכה הירוא ךזנ שַתַעְנצ ימאמְת בֵסַח
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 ומ ןאהאשדאפ םווד באתכ חצקת

 האשדאפ זחא הָננֲא קפאומ יחבְרמ ןֵהֹּכַה הירואו אי

 ןהּכה הָיִרּואו דרכ אֹנְב דוב הדאתסרפ קֶׁשָמַד זַא

 ארנָא קְׁשמד וַא האשדאפ ןָחֶא ןדמָא תקו את

 דַמָא קָשָמְד וַא האשְדאפ ןוָו :תכאס ןאנְגמַה

 ךידזנ חַבְַמְב האשְדאפו דיד אר חַבְדַמ האשךאפ

 ינתכוס ינאברקו : דינארדג ינאבדק ןָא רַב הדַמָא

 שיוכ ינתכיר ַהָיִדַהו דינאזופ אר דוכ ידרא ַהֶיַדַהו

 חַבְרַמ רב אר דוכ יִתַמאלְס ַחָיאבד ןוכו תכיר אר

 דוב דנוארכ שיפ הכ אר ןיִננְרְב הבדמו :דישאפ די

 דוכ ַחֵבְדֹמ ןאיִמ זַא הנאכ ַורְב ור זַא ארנָא

 ןָא ילאמש ףרמב ארנַא הדרוַא דנואדכ ָהְנאֿב

 ןַהֹּכַה הָיְרוא האשְךאפ ןֶחַאְו : תשאדג חַבְדַמ

 חבצ יִנתכוס נאבק תפג הרומרֿפ רמַא אר

 האשךאפ ינְתכוס ינאברקו םאש יִדְרָא ַהֶיְדַהו

 ימאמת ינתכוס ינאבְרק אב ארוא יִדְרֶא ַהֶיְדַהו

 ינתכיר יאיאדַהו ןאשיא ידְרֲא ַהָיַדָהו ןיִמְז םוק

 ןוכ יִמאמְתו ןארדגב גרזב ַהֵבְרַמ רב ןאשיא

 א רב אר חָיאבד ןוכ מאמת ינתכוס ינאברק

 את דשאב ןמ :ארב ןיִנְנְרב ַחַבְרִמ אמא שאפְב

 הָננָא קֿפו רב ןהפה הָיְוא ספ :םִיאֹמְנ תַלֶאְסִמ
 :דומנ למע דוב הדומרֿפ רמַא האשראפ ןֶחֶא
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 טצקת זי ,₪מ ןאהאשראפ םווד באתכ

 זי ץוח הדירב אראה היאפ הישאח האשְראפ ןָחָא

 יאלאב זַא אר הֶגאיִרַרְו תשאד רַב אהנָא וא אר

 דוא דורֿפ דנדוב ןָא ריז הכ יניִגנְרְב ןאואג

 אר תַבַׁש קאר :תשאדג ישרפ גנס רב ארגַאו

 הכ אר יהארו דנדוב הדרכ אֹנְּב הנאכ רד הכ

 ָהְנאֹכ רד רשימ לֿכאד ןָאְב ןוריב וא האשךאפ
 : ראד ריֹוַת רושא ָהאשְךאפ ְךָמאֹכְב דננאדכ

 טי באתכ רֶד איִא דרַכ הכ זחא לאמא היקב
 :תסינ בותכמ הָדּוהְי ןאהאשראפ אא ךיִראוַת

 כ ןאררפ אבו דיבאוכ דוכ ןאררפ אב וָהֶא ספ

 =: והָיְקְַה שרספו רש ןפד רוד רהש רד שיוכ

 : רש האשדאפ שיאנ

 ח -

 ₪-.םאכ

 א עשוה הָדּוהְי האשראפ זָחֶא םהרזאוד לאס רד
 הנו רש האשדאפ הָרָמאַס רֶד לֵאָרְׂשִי רב הָלַאְִּ
 ב דנסַפאנ דנואדכ מנ רד הנאו :דומנ תנמלס 5
 לֵאָרְׂשִי ןאהאשךאפ לתָמ הָנ אמא ֶרוֲ למעב דוב
 ג רֵׁשֲא ָהאשְךאּפ רָהָאנמלשו : :דנדוב וא א לב הכ
 וא יארבו רש וא ָהְרנב עשוה הדמָא רב יו צב
 ד עשוה רד רושא האשראפ אמא :רְרוָא שכשיפ
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 זי ןאהאשדאפ םווד באתכ
 האשראפ אופ ךזנ ןאלוסְר הכ אריז תפאי תנאיֿכ
 דונ לאפ רַה למ שכשיפו דוב הדאתסרפ םִיַרצִמ
 רושא האשראפ ספ הראתסְרפנ רושא האשְראפ
 האשְדאפו : תֶכאדנַא ןאדנְז רַד הדאהנ דנַב ארוא

 רב הֶרְמאפב הדרוָא םונה ןימְז ימאמִת רב רּשא
 לאס רו :דומנ הרָצאחמ לאס הס ארנָאו דַמָא
 תַפָרְג אר הָרָמאכ רושא האשְדאפ עשוה םהנ
 רד אר ןאשיאו דרב יריסאָב רושאב אר לֵאָרשִו
 ןאידאמ יאה רהש רַדו ןאזוג ךהנ רב רֹובֲחו ; הָלַ

 : דאד תנוכס

 דו יאדכ הָוהְיְב לֵאָרְׂשִי ינָב הכ תַהְג ןיא זַאו

 הערפ תפד ךיז וַא םִיַרְצִמ ןימז זַא אר ןאשיא הכ

 דנדיזרו האנג דוב הדרוַא ןוריב םִיַרצַמ האשךאפ

 תַמא ץַײארֿפ רדו :דנריסרתנ רניד ןאיאדכ או
 גארבָא לֵאָרְׂשִי ינב ךוצח וַא דנואדכ הכיאה
 לֵאָרְׂשִי ןאהאשראפ הכ יארֿפ רַרו דוב הדומנ
 אלַפְב לֵָרִׂי נו : דנדומנ ךולס דנדוב התלאס
 רובנ תפרד הכ אר יאה ראכ דוכ יאדכ הוה
 דוֿפ יאה רהַׁש עימג רַדּו דנַדרוֲא למעְב "אַרֶס
 ראד ראצָה יאה רהש את ןאנאבָדיד יאה גרב זַא

 ליתאמַתו : דנתבאפ דוכ יאֹרְב דנלב יאה ןאכמ
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 ארת זי ןאהאשדאפ םווד באתכ

 זבס ַתֹכַרד רַה ריװ דנלב לת רַה רַב םיִדָשַאו
 א לתַמ אה יאג ןָא רו : רגתכאס ןתשיוכ יארְב
 דוב הדנאר ןאשיא ךוצח זַא דנואדכ הכיאה תַמא

 לאמעַאו דנרינאזוס רוכב דנלב יאה ןאכַמ רַד

 :דנדרוא ןאְגְיִהְב אר דנואדכ ַםְׁשֵכ הדרוַא אָנְב תשז

 אהנָא ָהְראב רד הכ דנדומְנ תַדאבַע אראה תבו

 :דיֹנכַמ אר ראכ ןיא דוב התפג ןאשיאב דנוארכ

 רב ןאיִאָר עימנו איִבְנַא עימג הָטסאוָב דננאדכו

 וַא .תפגימו דאדימ תדאהש הָדּוהְי רבו לֵאָרׂשי
 רַמאֹוַאו ךִיאמִנ תשנ זאב דוכ תשז יאה קירט

 ןאֹרַדַּפְב הכ יתַעירְׁש יִמאמְת קֿפאומ ארמ ץיארפו

 איִבְנַא דוכ ןאנךנב ָהְטסאובו םדומרפ רמַא אמש

 די ןאשיא אַמָא : דיראד האגנ םדאתסְרַפ אמש ָךזנ

 ןדרנ לֶּפִמ אר דוכ יאה .ןררג הרומננ תעאמַא
 ןאמיא דוכ יאדכ הֹוהְיְב הכ ןאשיא ןארַרַּפ יאה

 ומ ידהעו וא ץיארפו : דנדינאדרנ תַבַס דנדרואינ

 הכ אר תאדאהַשו התסב ןאשיא ןארדפ אב הכ

 ליטאבַא ויפו רנדומְנ ךרת דוב הדאד ןאׁשיאב
 ףארטַאָב הכ אר יאה תֿמאו דנדידרג לטאב הדומנ
 ָהְראב רד אר ןאשיא דנואדכו דנדוב ןאשיא

 לַמַע אהנָא לֶּתְמ הכ דוב הדומרֿפ רמַא אהנָא
601 

 ב -

=; 
- 



 ברת

 יאדכ הָוהְי ךָמאוא ימאמתו :  דֹנַדרַכ יֹוריַפ דִיאמָנַמ זט
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 זי ןאהאשדאפ םווד באתב

 ינעי הרש התכיר יאה תב הדרכ ךרַת אר דוכ

 אר הרִׁשֲאֹו רנתכאס דוֿכ יארְב הלאסוג וד
 דנדרכ הדנכ ןאמקָא כָשל .ימאמתְב התכאס
 ןאֹרַֹכװ ןארספו : דַדומְנ תַדאבְע אר לעכו
 ודאנו .יריג לאפו רנדינארלג ׁשֵתֲא וא אר רוכ
 רד הָננֲא את רדנתכורפ אר ןתשיוכ הדומנ ירָנ

 שב הררגָא לַמעְב דוב דנכְפ אנ רנוארכ ךטנ
 ָבֵצֹג תהגניא וַא ספ : דנרָואיִב ןאָיַהְב ארוא

 ןאשיא הרש התכורפַא תדָשְב לֶאְרְשי רב דנואדכ

 מכס וג הכ תכאדנַא רוד דוב ךוצח זַא אר
 זינ הָדֹוהְי אמא : דנאמנ יקאב טקפ הָדהְי

 דנתשאדנ האגנ אר דוכ יאדכ הָוהְי ְךַמאוַא

 דנדוב התלאס ןאִלִאָרשֲא הכ יִצְוארַפְב הכלב
 לֵאְרְׂשִי תירח מאמת דנואדכ ספ :דנדומנ ךולס
 ןאשיאו תכאס לילד אר ןאשיא הדומָנ ךרַת אר
 יִתַה דומָנ םיִלֹכַת ןאגדננכ נאראת ָתַדְב אר
 : תכאדנַא רוד דוכ ךוצח זא אר ןאשיא הכניא

 קשנמ רוָד ןאדנאכ א אר לָאְרְשְי וא הכ אריז
 יהאשְדאפַב אר טַבְנְרַּב םַעְבְי ןאשיאו תכאס

 דנואדכ וריַפ זַא אר לֵאָרְׂשִי םעֶבָרו דנדומנ בצנ
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 זי ןאהאשדאפ םווד באתכ
 םיטע אנג  ָבֶבִתְרִמ אר ןאשיא הדינאדרגרב

 םַעְבְרִי הב ינאהאנג יִמאַמְתְב לַאָרֹשִי ינָבו : תֿכאס
 באנָתְגִא אהנָא וא הדומנ ךולס דוב הדיזרו
 קפאומ אר לארי דנואדכ הכנַָא את :דנדרכנ

 התפנ איִבְנַא דוֿכ ןאגרנב .עימג ַהָטסאוב הֶננָא
 לֶאְרְשי ספ תכאדנא רוד דוכ צה וַא דוב
 יאלְג רֶׁשֲאְב ורָמֲא את דוכ ץמז זַא
 : דנרש

 תונו לבב זַא ןאמדרמ רׁשֲא האשראפו
 אגב אר ןאשיא הדָרַא םִוְרפְסו תֶמְֲו ועו
 דאד תנוככ הרמאס יאה רהש רד לַארׂש ינב
 רהש רַד הדְרוָא ףרצַתְב אר הָרמאכ ןאשיאו
 יאֹדָתְבֲא רד הכ רש עקאוָו : דנרש ןַבאס שיאה

 רנדיסרֶתַנ דנואדכ זַא אָגנָא רד ןאשיא תנוכס
 דאתסרֿפ ןאשיא ןאיִמ רד ןאריש דנוארכ אּדָהְל
 האשְךאפב םַפ : רנתשכ אר ןאשיא וַא יצעב הכ

 ידינאגוכ הכ יפיאוט דנתפג הדאד רַבַכ רׁשֲא

 יאדכ הדעאק ידינאדרנ הֶרְמאס יאה רהש ןכאסו
 ןאיִמ רד .ןאריש ואו רננאד ימָנ אר ץמז ןָא
 דנשכימ אר ןאשיא ךניאו תסַא הדאתסְרפ ןאשיא

 ימנ אר ןימז ןַא יאדכ ָהְדעאק הכ תַהְג ןיא וַא
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 זי ןאהאשדאפ םווד באתכ דרת
 תפג הדומרפ רמַא רושא ָהאשךאפו : דננאד וכ

 דידינאָוכ אָגְנָא זַא הכ אר ינאנהאב א יי
 ןאשיאו רוש ןכאס אגנָא רו רֹורְב את תר

 ספ +: רַהְר םילעת ןימז יארכ הרעאק קֿפאומ אר הנ
 הדינאנוכ הֶרָמאס זַא הכ ינאנָהאכ וַא יכי
 ןאשיא הרש ןכאס לֶאזתיֵּב רו דַמָא דנדוב

 דיאב אר דנואדכ הנוגנ הכ דאד םילעת אר
 אר .רוכ ןאיאדכ תַמא רַה אֹמַא : דֹנַתסַרַפְב טנ

 הכ דנלב יאה ןאכַמ יאה הנאכ רדו דנתבאס
 רַה ינעִי דנַתׁשאדג דנדוב התכאס ןאירמאס
 : דנדוב ןָכאפ ןא רד הכ דוכ ְךהַׁש רֶד יִתַמא

 רֶגְרנ תוכ להַאו אר תונְּו תוכס לָבָּב להַא ספ ל
 ןאיועו : רנתכאס אר אָמיִׁשֲא תֶמֲח להַאו אר אל

 ןארספ םִיְרפְכ להַאו דנתכאס אר קתְרִתו חב
 ןאיאדֿכ הכ ךלְמנ ךְלַמְַא יארְב אר רו

 הָוהְי ספ : דנרינאוסימ ׁשֵתֲאְב דנדוב םיִוְרפְס בל
 רנלב יאה ןאכמ יאֹרְב ןאנהאכו דנדיתסרפימ אר
 הנאב רַד ןאשיא יאֹרְב הכ דגַתֿכאס רוכ ןאיִמ א
 :דנדינאראמ ינאבלק דנלב יאה ןאכמ אה

 זינ אר דוכ ןאיאדכו דנדיתסרפימ אר הוה ספ ל
 ןאימ זַא אר ןאשיא הכיאה תמא םוסר קֿפו רב
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 הרת זי ןאהאשדאפ םווד באתכ

 : דנדומנימ תדאבָע | דנדוב  הרינאָגוכ אהנַא

 דל דוכ ןיתסכנ תַדאָע ָךַסַח רַב זורמָא את ןאשיא

 הנו דנַפרַתיִמ הָוהְי וַא הנו דניאמְנימ ראתֿפַר

 תַעיִרְש קבאטמ הנו וא םאכחַאו ץיארפ קפאומ

 ארוא הכ בוקעי ןארספְב דנוארכ הכ ירְמאֹוַא

 : דננכימ ראתפר דומנ רמַא דאהָנ םאנ לֶאָרְׂש

 הל רוב התסַנ דהע ןאשיא אב דננאדכ הכנָא אב
 ןאיאדכ זַא דוב התפג הדומרפ רמַא אר ןאשיאו
 תַדאבְ דָיאמְנִמ הרָגכ אר אהנָאו דיסרַתַמ רג

 ול הכלַב : דינארדנמ ינאברק אהנָא יארְבּו דינכמ
 םִיַרצִמ ןימְז זא אר אמש הכ טקפ הֹוהְי זַא

 דרוא ןוריב התשארֿפַא יוזאבו םיטע | תווקב

 ינאברכ וא יארֶבו דָיאמְנ הדָנֹכ ארואו דיפרַתְב

 ירָמאואו תַעירשו םאכחַאו ץיארפו : דינארדגב

 תאקוא הְשיִמַה תסַא התשְונ אמש יארְב הכ אר

 רג ןאיאדכ וַאו דירוֲא  אָנְב הרש הָגותמ

 חל םתסב אמש אב הכ אר ידהעו : דיפרתמ

 טל אריז : דיפרַתַמ רִיֹג ןאיארכ זַאו דינכמ שומארַפ

 אר אמש וא דרב דוכ יאדכ חֹוהְי זַא רֵנַא

 : דינאהר דהאוכ אמש ןאנמשד ָעימְנ תסד א

 מ תדאע קפאומ הכלב = דנדיִנָשַנ ןאשיא  אמַא
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 הי , זי  ןאהאשראפ םווד באתכ ורת

 אה תַמא ןא ספ : דנַדומְנ ראתֿפַר דוכ ןיתסכנ אמ

 זנ אר דוכ יאה תבו דנדיתסרפימ אר הוה

 ןארספו ןאשיא ןאֹרַסֿפ ןינגמַהו דנדרכימ תדאבע

 ראתפר ןאשיא -ןאררפ הכ יוחנָב ןאשיא ןארַפֿפ

 : דעאמנמ ראתפר זורָמַא את דנדוב הדומנ

 הי; באב

 ָהאשראפ הָלֲאְדַּב עשה םווס לאס רדו א
 ןאגָא הָדֹוהְי האשראפ וָחֶאְדַּב ּוהָיְקְוח לֵארׂשי

 הכ דוב .הלאס גנפו תסיב וא : דומנ תַנָמלַ ב
 םלָשּורְי רד לאפ הנו תסיבו רש האשדאפ

 הָיְרְז רתכל יִבֲא שרדאמ םְסַאו דרכ תנמל
 קפאומ דוב דנספ דנואדכ מנ רד הָננֲאו :רוב ג

 וא :דרוַא למְב דוב הדרכ רִוָד שררפ הָנֹרַה ד
 אר .ליתאמַתו תשאד רב אר .דנלב יאה ןאכמ
 אר ןיִגנַרְב ראמו דומנ עטק אר הרריׁשֲאו תסכש
 ינב הכ אריז דרכ רֶרוכ דוב התכאס הָשמ הכ
 דנרינאזופימ רוכב שאב ןאמז ןָא את לָאָרׂשִ

 יארפ :הָוהְי רַב וא : דימאנ ןֶתָשְִנ ארנָא ואו ה
 עמָנ וא וא זַא רעו רומנ לכות לארי
 זַא הו דובנ וא -לֶתְָמ יסכ .הָרּוהְי ןאהאשדאפ
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 זרת חי ןאהאשדאפ םווד באתכ
 ו דנוארכבו = + דנדוב וא זַא לבק הכ ינאנָא
 אר ירָמאוָאו דיורונ ףארַחְנָא וא וריפ זַא הדיפסג
 האננ דוב הדומרפ רמַא הָשמְּב דנואדכ הכ

 זיֿפרַמ רַהְבּו דובימ וא אב דננאדכו : תשאד

 רשֲא האשראפ רַנו רשימ ווריפ דומנימ ור הכ
 ח םיִּתָשְלַּפ וא : דומננ תַמְדֹכ ארוא הרש יצאע

 ןאנאב הדיד יאה רב זַאו שדודחו הוע את אר

 : דאד תסבֶש ראד ראצח יאח רהש את

 ט לאס הכ האשדאפ ּוהָיְקְזִח םראהָג לאס רדו

 דוב לֵאָרְׂשִי ָהאשְראפ הָלֵא .ןֶּב עשוה םֹתֿפַה
 הדַמָא רב הָרָמאַָּב רושֶא האשְראפ רֶסָאְנמְלִׁש
 י םּוָס לאס ָךֶכָא רו :דרכ הָרְצאחמ ארנָא
 רד ינעָי דנַתְפְרְג ארנָא ּוהָיקִח םשש לאס רַד
 התפֶרַג הָרְמאס לֵאְרְׂשִי האשראפ עשוה םהנ לאס
 אי רושָאְּב אר לארשי רושא האשראפו |: רש

 ןזוג .רהנ ךֹובֲח הל רד אר ןאשיא הדינאגוכ
 ני זא :דאד תנוככ הדרב ןאיִדמ יאח רהש רדו
 הדינשנ אר דוכ יאדכ הָוהְי ןאֹוַא הכ תַהְנ ןיא

 דנואדכ ָהְדנב הָשמ הָגרַהו וא ךהַע זאו דנדוב

 תעאטַא ארנָאו דנדומְנ ּואְגַת דוב הדומרֿפ רמַא
 : דנדרנאינ לַמַעְבְו דנדרכנ
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 חי ןאהאשראפ םווד באתכ חרת

 ביִרֲחְנס האשְראּפ ּוהָיְקְוח םהַדְראהָנ לאס דרו יי

 ראצח יאה רהש ימאמת רַב רושא ָהאשְךאפ

 : דומָנ ריכפת אר אהנַא הדמָא רַב הָדּוהְי ךאד

 רׁשֲא האשדאפ ָךזנ הָדּוהְי האשךאפ והיחו די

 ןמ זַא םֶדרְכ אט תפג הראתסְרֶפ שיִכְל הב
 אדַא יראדגב ןַמ רב הכ אר הֶנִנָאְו דרנרב

 ָהָנמ .דציס רושא האשְראפ סַּפ דרַכ םהאוכ

 הָדּוהְי האשראפ ּוהָיְקַזִח רב אלט הנ יסו הרקנ
 רד הכ אר הרקנ מאמת ּוהָיְקְזִחְו : תשאדג וט

 האשדאפ הנאכ יאה הנאזכ רדו דנואדכ הנאכ

 אר אלט ּוהָיְקְח תקו ןָא רד :דאד רש תפאי
 הכיאה ןותְס זַאו דנוארב לכיַה יאה רַד וא

 אלטְב אר אהנָא | הָרּוהְי האשדאפ | ּוהיְקְִח
 רושא האשְראפב ארנָא הדֹנַכ דוב : הדינאשופ

 הָקְׁש-בֵרְו סירָפדברו ןּתְרַת רושא האשְדאפו : דאד

 םלָשּוריִב האשַראפ ּוהָיְְזִח ָךזנ שיכל וַא אר
 הדַמֲא רַב ןאשיאו דאתסְרֶפ םיטע ָבָכְומ אב

 דו דנתפר דנַרֹמָא רַב ו רנדיסְר םַלָׁשּוריב

 רזאכ ָהֵעְרְוַמ האר ַרֵכְב הכ ינאקופ ָהָכרַב תאנק =

 דנדנאוכ אר האשַדאפ ןוו : דנראתסיא תסַא חי

 הָנְבָשְו דוב הנאכ רפאנ הכ ּוהְיְקְלִחְרִּב םיִקְלֶא
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 חי ןאהאשראפ םווד באתכ
 ןאשיא ָךזנ ראגנ עיאקו ףסַאְדַּב האו בָתאכ

 והיִקְזח הב תפג ןאשיאְב הָקׁשְבַרו : דנדַמָא ןוריב

 דָיוגיִמ .ןינָנ רושא האשדאפ םיטע ןאטלס רָיוגְב
 דיאמנימ לכת ןַא רַב הכ אמש ָךאמֲתְעֶא ןיא
 נג תווקו תרשמ אֹמַא ומ ןֿככ ות : תסיג
 הכ תסיכ ןָאלַא * תסא לטאב בל ןיחמ ות
 : יהרש יצאע ןמ רַב הכ יהַדּומְנ לבכות וא רַב
 ני הדש דרב ינ .ןיא יאצע רַב לאח ךנא

 ןָא רַב יִֵכ רגַא הכ יאמְנמ לכבות םירצמ רַב
 חורגמ ארנָא התפר ורפ ׁשַתֹסדְב רנכ הֶיְבַת

 םִיַרצִמ האשךאפ העְרֿפ תסַא ןאנגמַה ' דזאסימ

 רג : דנָיאמְנימ לכת יו רַב הב ינאֹגַמַה יארב
 םיראד לכת דוכ !אדכ הָוהְי רב הכ דוג ארמ
 דנלב יאה ןאכמ ּוהָיְקְח הכ תסינ ןָא וא איִא
 הָדּוהְיְבו תסַא התשאד רַב ארוא יאה חַבדַמו

 םלשורי רד חַבְרַמ ןיא שיפ הכ התפנ םלׁשרו
 האשראפ םיאקָא אב לאח ספ : דִיאמְנ הדנכ
 ותב בסַא ראזַה וד ןמו דנבב טרש רשֲא
 אהנַא רַב ןאראוס דוכ בֵנאַג זא רַנַא םַהָדימ

 א אשאפ ךי יור הנוגנ ספ : תשאדג ינאות

 דינאדרגרב יהאוכ אר םִיאְקַא ןאגְדנב ןיִרַתְגוב
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 חי ןאהאשדאפ םווד באתכ
 טכנת ןאראופו אה הבארע תַהְנְב םִיַרְצַמ רבו
 רב רנואדכ ןְרַא יב ןָאְלַא ןמ איִאו : יראד
 םַא הדמַא רב ןָא יבארכ ַתַהְנב ןאכמ ץא
 יִא רב ןימז ןיא רַב תסַא התפג ארמ דנואדכ

 והיקלח ןַּכ םִקְלֲא האגנַא :ןכ באר ארו
 אב הכניא אנַמִת דנתפג הָקְׁשְבַרְב הֶאּויו הנו
 ארנָא הכ יאמנ וגְתפג ימארַא ןאבזב תַנאגְדנַב
 ימדרמ שוג רד דוהָי ןאבוב אמ אבו םימהפימ

 הקשבר : יאמנמ וגתפג דנא ראצה רב הכ

 ותו תִיאֹקֶא ךזנ ארמ םִיאקָא איִא תפג ןאשיִאְב
 רגמ םיוגב אר ןאנפפ ןיא את תסַא הדאתסרֿפ
 דנא התסַשְנ ראצח רב הכ ינאדרמ רזנ ארמ

 דוכ ַתסאגְנ אמש אב ןאשיא את הדאתסרפנ

 השבר ספ : דנָשנֶב אר דוכ לבו דנרוכְב אר
 רז אדְצ דוהי ןאבְוְב .דנלב ןאוָאְבו דאתסיא
 האשראפ םיטע ןאטלס םאלכ תפג הדרכ באטלו
 והָקְזַח דיונימ ןינָג האשדאפ : דיונשב אר רושא
 אר אמש וא הכ אריז דַהַרנ בירפ אר אמש
 אמש ּוהיקזחו : דנאהָרְב יו תפד א דָנאותימְנ

 הָוהְי הכ דינו רזאסנ ןַאמטמ הָוהְי רב אר

 תֹמַדְב רהש ןיאו דינאהְר דַהאוֿכ אראמ התנלַא
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 אירת חי ןאהאשראפ םווד באתכ

 אל הב :דש  דהאוכנ  םילסַת | רושא האשדאפ
 רושא האשדאפ הכ אריז דיהָדֹמ שוג ּוהָיקְוח

 ןוריב ןמ זנו דינכ .חלצ ןַמ אב .דיוגימ ןינְ
 יִגנַא וַא סָכרַהו דוכ ומ זַא סַָבְרַה את דִיִא

 : דָשונב דוכ ָהָמְשְג ָבָא זַא םָכרַהו דַרֹוכְב שיוכ

 בל ןאתדוכ ןימז ךננאמ ןימְזַב אר אמשו םִיאיִב את

 ןאנ ןימזו הרשו = הל = ןימזב ינע) םרואיב

 את לסעו וכינ יאה ןותיז ןימזו אה .ןאתסֶכאתו
 דיהָרַמ שוג והיה הב ספ דירימנו דינאמב הדנז
 הֹוהְי .דיוגימו דַהָדמ בירַפ אר אמש הכ אריז

 גל זא םאדכ גיה איִא : דינאהר דַהאוכ אראמ

 וַא אר דוכ ןימָז תקו יה אה תַמא ןאיאדכ

 דל ןאיארכ : תסַא הרינאהר רושא האשךאפ תסד

 הנו ענַהו םיורפס ןאיאדכו דנואגכ רפא תַמֲח
 הדינאהר ןמ ָתסד זַא אר .הָרמאס איִאו אנ
 הל רנמאדכ אה ןימז ןיא ןאיאדכ ץימנ וַא : דנא

 הדאד תאגנ ןמ תסד . זא אר שוב ןימז הב

 תאְגְנ ןמ תסד זא אר םלשורי הֹוהְי את דנא

 ול באוָג יה ֹואְב הדומנ תוכס םוק אמא : רַהְד

 התפגו הדומרפ רמא האשדאפ הכ אריז דנדאדנ

 ל ךָּב םיִקְלֲא ספ :רדיהָרנ באג ארוא הב רוב
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 טי | חי  ןאהאשדאפ םווד באתכ בירת

 הֶאּויו בָתאכ אָנְבָשו דוב הנאכ ךמאנ הכ הָיִקְלח
 ךונ הדיר ַהַמאָנ אב ראגנ עיאקו ףָכֲאַּ
 ואב ואְב אר הָקְׁשְבַר ןאנכסו דנדַמָא ּוהָיקְזח

 : רנתפנ

| DN 

 ארניא האשְךאפ ּוהָיְקְזִח ןוג הכ רש עקאו א

 הדישופ סאלַֿפו הדז ךאָנ אר דוב םאבל דינש
 הנאכ רפאנ םיִקיִלֶאְו :רש לֿכאד דנואדכ הנאבב ב

 םאלפב סבלמ אר הנַהכ ךיאשמו בתאכ אָנְבַש

  Leיו : הדאתסרֿפ איִבנַה ץומאְדְב ּוהיעשי = דזנ

 יגנת ור זורמא הכ דיונימ ןינָג .והיקזח דנַתפג

 ָםַפְב ןארכפ הכ אריז תסַא תנאהָאו בידָאַתו

 דיאש : תסינ ןדיאז תווקו דנַא הדיסר םֶחַר

 הכ אר הֶקָשְבַר ןאנככ יִמאמְת תיאדכ הֹוהְי

 ןֵדומְנ תנאהָא יארְב ארוא רושא האשדאפ שיאקא

 אר ינאנכסו דגְׁשְב תפָא הראתסְרפ יח יאדכ

 דיאמנ ךיבות תסַא הדנׁש תיאדכ הֹוהְי הכ

 :אמנ ערצְת רנושימ תֿפאי הכ יהָיְקב יארְב ספ

 ::דנדמא ּוהָיעְשְי ָךזנ האשְךאפ והָיקְזִח ןאַגָדנַבו ה

 דייוג ןינג דוכ יאקַאְב תפנ ןאׂשיאב ּוהיְטָשיו

 הכ ינאנכס וַא | דיאמרפימ | ןינֶּג דנואדכ הכ
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 גירת טי ןאהאשראפ םווד באתכ
 מב אהנָאָב רושא האשְדאפ ןאגָרנב הכ ידינָש

 ז ןא רב יחור אנאמה ; םרַתַמ רנַא התפג רפכ

 דהאוכ דוכ ָתָיאלְוָב הדינש יִרָבַּכ הכ  םתסרפימ
 ךאלַה רישמָשְב שרוכ תיאלְו רַד ארואו תשנרב
 :תכאפ םַהאוכ

 ח רושא האְשָראפ הדרכ תַעְגאְרמ הָקאָשְבַר ספ |

 הדינש אריז דרכימ גנג הָנְבְ אב הכ תפאי אר

 מ ָהְראב רדו + דנא הדרכ וכ שיִכְל זַא הכ דוב

 הכ רוב הרינש ירבכ שבח האשראפ הֶקָחְרִּ
 תסָא הדַמָא ןוריב ות אב הלתאקמ  תַהְנְב
 והָיקזח דזנ ןאיִגְלִא רגיד ךאב (רינש ןוָג ספ)
 הָדּוהְי האשְראפ ּוהָיְקְִח הב : תפג הדאתסֶרּפ

 יאמנמ לכות ואָּב הכ ות יאדכ דיג ןינ
 ְתסְַב םלֶׁשורְי הכ דג דַהְדנ בירֿפ ארת
 ות ךנא :דש רַהאוֹכנ םילסת רושא ָהאשְראפ
 תיאלנ ַהַמַה אב רושא ןאהאשדאפ הכ יהרינש
 ךאלַה לכלאב אר אהנַא הנוגװ הדרכ הג אה

 איִא :תֿפאי יהאוכ יאהָר ות איִאו דנַא התכאס

 אר ןאשיא ןמ ןאררפ הכיאה תַמא ןאיאדב

 ןְדעדינְו ףצֶרו ןֶרָהו ןתג לתַמ דנַתֹאפ ךאלה
 תאָנְנ אר ןאשיא דנשאבימ רָשאַלְת רַד הכ
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 טי  ןאהאשראפ םווד באתכ דירת
 ָהאשְדאפו תסַא אגכ תַמֲח האשְראפ : רנדאד גי

 :הָועְו ענו םיורּפְס ךהש האשדאפו רָפְא
 התפר ןאינְליִא תפר וַא אר בֹותָכַמ והיותו ד

 הֹדמָא רַד דנואדכ ָהְנאֿכב ּוהָיקזחו דנאוכ ארנָא
 מ ּוהְיִקִוחו : דרכ ןהפ דנואדכ ָךּוצחְב ארנָא וט

 לֵאָרְׂשִי יארכ הָוהְי יִא תפג הרומנ אעד רנואדכ
 יאהנַתב הכ יות יאמנימ םולנ ןאיִבּורכ רַב הכ
 ןאמסַא ותו יִתֹפַה אדכ ןאהְנ ךלאממ מאמת רב

 אר דוכ ׁשֹוג דנואדכ יא +: יהָדירֿפֲא אר ןימְו זט

 אר דוכ ןאֿמְׁשְג דנואדכ יִא ןנָשְב התפר ארפ

 תנאהא ָתַהְנב הכ אר םיִרֲחְנַס ןאנכסו ןיִבְב הדושג

 :אמְנ עאמַתְסֶא תסַא הדאתסרפ יח יאדכ ןדומנ

 רושא ןאהאשדאפ הכ תסַא תסאר דנואדכ יא זי

 : תסַא הדרַכ בארכ אר ןאשיא ןימװ אה תמא

 הכ אריז התכאדנַא שָתֶאְב אר ןאשיא ןאיארכו חי

 בָנ וַא ןאפְנַא תפד ָהֲתֹכאפ הכלב דנדובנ אדכ

 : דנתכאפ האבְת אר אהנָא בבס ןיאְב ספ גנסו

 וא תסַד וַא אראמ אמ יאדכ הָוהְי יא לאח ספ ש
 הכ דננאדְב ןאהנ ךלאממ מג את הד יאהר
 : יתפה אדכ הֹוהְי יִא אהנַת ות

 תפג הראתפרפ ּוהיקזח דזנ ןױמָאְּב והְיְעִׁשִי ספ כ
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 טי ןאהאשדאפ םווד באתכ
 רד הכ אר הָננָא דיוגימ ןינָג לֵאָרְׂשִי יארכ הוה
 ידומנ אעד ןמ ךזנ רושא ָהאשךאפ ביִרָחְנַפ האב
 הראב רד דנוארכ הכ ימאלכ : םדרכ תַבאנַא
 ַרַתֹכד הרַכאב ןָא * תפָא ןיא תפא התֿפג שא
 תסַא הדומנ אֹוהֲתְמֲא הדְרמָש ריִקַה ארת ןויצ

 : תפָא הדינאבנג ותָּב אר דוכ ךכ םלָׁשורי ָךַתכרו
 תסיכו יהֲתֿפג רפכ הדרַכ תנאהַא ארוא הכ תסיכ

 אר דופ ןאמשנ הדרכ דנלב :זאוא ו רב הכ
 : תסינ לֵאָרׂשִ שודק רגמ * יהתשארפָא ןיִלָעְב

 יהתפג הדרכ תנאהָא אר דנוארכ תנאלופר הטסאוב
 אה הוכ יךנלב רַב דוכ יאה הבארע תַרתַכְב
 ורס ןירַה דנלבו םַא הדַמָא רב ןֹונָבְל ףארטָאְבו
 הדומנ עטק אר שיאה רַבֹונַצ ןיִרַתְהְבּו שדאוָא יאה
 לפאר שנאתפוב ןאתסתכְרְרְבו שיאצקַא ידנְלבב
 םדישונ בירנ ָבָא הדנכ יהְרַפח ןמו :םַא הרש

 ךשכ אר םִיַרצַמ יאה רהנ יִמאמִת דוכ יאפ כב

 וַא ארניא ןמ הכ יהָדינְׁשַנ איִא :דרכ םַהאֹוכ
 הראד תרוצ םידק ָםאיִא זַאֹו םַא הדרכ שיפ םאיַא

 רוהטב ות את םֵא הדרוא עוקוב ארנָא ןָאְלַאו םא

 הדומנ בארַכ אר ראד ראצָה יאה רהָשו הדַמָא
 תַהְג ןיא וא :יזאס לדבמ ןאריו יאה הָדְותַב
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 מי ןאהאשדאפ םווד באתכ
 :דנבש לנו ןאפרת הדוב תווק םָכ אהנָא ןאנכאס
 םאב תשפ לעו .ובפ ָהאית ארחַצ לע למ
 רש הדרמזפ שנריפר א שיפ הכ יהל למ
 תלוכדו גורלו ארת ןַתְׁשְנ ןמ אמא : דנדיררג

 הכנונ : םנאדימ יראד ןמ רב הכ אר ימשנו

 רַב ןמ ׁשֹגְב ות ָךורגו יראד ןמ רַב חב ימשכ

 ות ניִבְב אר דוכ ָךאהֶמ ןירב אנֶב תא הדַמָא
 יהארב ארת התשאדג תיאה בלב אר דוכ םאכלו
 יארב .תמאלעו :דינאדרנ םהאוכ רב יהדֹמֲא הכ
 דיהאוכ ורדוכ ָהְלֹג לאפְמָא הכ דוב דהאוכ ןיא ות

 לאפ רו דֵּורְב ןאוַא הָננֶא םוור לאסו ר

 הדומנ סרג אה ןאתסכאתו דיֹוַרָדְבֹו דיראכב םווס

 ןאדנאכ וא הכ יהיקבו :דירוכְב אר אהנָא המ

 השיר ןיאפב רנד ראב דש ראגתסר הָדּוהְ
 הב אריז : רֶרֹוָא דנהאוכ המ אלאבבו רז דנַהאוכ
 ןוריב ןויצ ָהוכ וַא ןאראגתסרו םלָשור וא .יהָיקב
 דהאוכ אָנְב אריא הָוהְי ַתַיַני דמַא דנַהאוכ

 : דֶרֹוָא
 רושא האשךאפ הראב רד דננאדכ ןירַב אנב

 רש הַהאוכנ לַכאד רהָש ןיאְב הכ דווגימ ןינְ
 אב שלבאקמ רדו תכאדנא דהאוכנ רית אָגניִאְבו
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 זירת כ | שי ןאהאשדאפ םווד באתכ

 רַב ןָא שיפ רד אר קינגנמו דַמָא דַהאוכַנ רפס

 גל תסַא הדמָא הכ יהארְב : תשארפַא דַהאוכנ

 לֿכאד רהׁש ןיאְו תשג דַהאוכ רב ןאמַהְב
 דל הכ אריז : דיוגימ ארניא דנואדכ * רש רהאוכנ

 רמאכבו דוכ ךָמאֹכְב הדרכ תיאמְח אר רהש ןיא

 : דאד םַהאֹוכ תאְגְנ ארנָא דִוָד שיוכ ָהְדנַב

 חל הַדַמָא .ןוריב .בש ןָא רד דנאדכ התשרפ םפ
 רושַא יודרא זַא רֿפנ ראוָה גנפו ראתשהו דצ

 .ץימג ךניא דנתסאכ רב ןוָג ןאדאדמאבו דז אר

 ול האשדאפ ביִרַחְנַפ :רנדוב הדרמ יאה שאל אהנָא

 רד התשנרבו  דידרג הנאור הדרכ וכ .רושא

 ול רד וא ןֹוָנ הכ דש עקאוו : רש ןבאס הָוניִ

 שנארכפ דרכימ תדאבע ךרֶסנ שיוכ יאדכ הָנאכ

 ןאשיאו דנדז .ריִשְמַשְב ארוא רֶצֶאְרׁשו ךֶלָמַרְדַא
 שיאָגַב ןּוַחירַפָא שרספו דנדרכ רארפ טררא ןימזב

 : דומנ תַנָטלַ

 ב באב

 א תֹומְב ףְרָשמו ראמיב ּוהָיְקִזִח םאיִא ןָא רד

 ארוא הדמָא יו ךזנ איִּבֵנַה ץומָאְרַּב והָיעשיו רש

 דוכ הנאכ ךראדַת דוגימ ןינג דנואדכ * תפג
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 כ ןאהאשראפ םווד באתכ חירת

 : דנאמ יהאוכנ הדנז ירימימ הכ אריז ןיבְב אר
 דינאררַגרַב ראויד וסב אר דוכ יור וא האגנָא ב

 דנואדכ יִא : תפג הדומנ אער דנואדכ ךונו ג

 ות ךוצהְב הנוגְנ הכ ירא דאיִב הכניא תלאסמ
 הָננֲו םַא הֹומָנ ךולס למאכ לֶרְבו תַנאַמַאְב
 םַא הדרוַא אָגְב תסָא הדוב דנַסַפ ות ךטנ רד

 : תסירְגְב ראז ראז יהי ספ

 רהש טסו זַא ּוהָיעשי הכנָא וא לבק רש עקאוו ד
 : תפג הרש לזאנ | רַב םאלכ הב דה ןוריב
 יארכ הוהְי וגְּב והיקזח ןמ םֹוק יאושיפבו דרגרב ה

 ךשאו םֶריִנָש ארת יאעד דיוגימ ןינָג דִוָד תררפ

 דאד םַהאֹוכ אפש ארת ךניא םדיד ארת יאה

 :רש יהאוֿכ לכאד דנוארכ ָהְנאַבְב םּווס ור רדו
 רווֿפַא םהאו5 לאס הדזנאפ ות יאה זור רב ןמו י

 רושא האשראפ תפד וַא אר רהַׁש ןיאו ארתו

 רָטאכְבו דוכ ָךֶמאֹכְב אר רהש ןיאָו דינאהְר םהאוכ

 והיעשיו + דרַכ םהאוכ תִיאֹמַה רִוָד הוב הקמב +

 ארנָא ןאשיאו דיריגְב ריננא זַא יצרק הכ תפנ

 : תפאי אש הכ רנתשאדג למד רַב התפר
 דנואדכ הכ יתמאלע תפג ּוהָיעשְי הב והיקְַהו ח

 ַהָנאֹכְב םֹוְכ ור רדו דישכב רַהאוכ אּפָש אֹרַמ
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 טירת כ ןאהאשראפ םווד באתכ

 מ תפג ּוהָיְעָשְיְו : תסיִג דַמָא רב םהאוכ דנואדכ

 םאלַכ ןיא דנואדכ הכ דנוארפ בנאג זא תמאלע

 * תסא ןיא דֶרֹוַא דהאוכ אֵנְב תסַא התפג הכ אר

 הגרד הַר אי דַוָרְב שיפ הָנַרַד הד היאס איִא

 הָד היאכ הכ תסַא להס תפג ּוהָיְקְוח :דדרנרב
 בקעב הגרר הד היאפ הכלב יִנ דרב שיפ הָנֹרַ

 אעדָתְסֲא דנואדכ וא איִבָּנַה ּוהָיעשי ספ :דֵדרְנרַב
 העאס רַב הכ יתאְגרד וא אר היאסו דומנ

 רב הָנרֹדה הד דוב התפר ןיאפ וֵחֲא יבאתפא

 : דינאדרג

 האשראפ ןֶראְלִבְרַּכ ןֵראָלב ראב ןאמְז ןָא רדו
 אריז דאתסרֿפ והיה ךזנ הָיִדַהְו ליאסר לבֵּ
 : תסַא הדש ראמיב ּוהָיְקְִח הכ דוב הדינש

 ָהְנאֹכ יִמאֹמתו רומנ תַבאָנָא אר ןאשיא והקו

 תאירמעו אלמו תרקנ וַא אר רוֿכ יאה הנאמ
 הכ אר הֶנַהְו שיוכ ָהָחְלְסַא הנאו רטעמ ןגור

 דאד ןאשְנ ןאשיִאב רשימ תפאי וא ןואזֿכ רד

 דובנ יזינ שתכלממ ימאמת רדו שא הנאכ רדו
 ספ : דאדנ ןאשנ ןאשיאב ארנא ּוהָיְקְזִַח הכ

 ארו הדַמָא האשדאפ ּוהְיְקוַה זָנ איִבְנה .והָיעשי

 אנכ וַא ות ךזנו דנתפג הֶג ןאמדרמ ןיא תפג
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 כ ןאהאשדאפ םווד באתכ כרת

 וַא .ינעָי רוד יאָג וא דאד באוג ּוהיקזח .דנדמָא

 דנריד הָנ ות ָהְנאּב רַד תפג וא + דנדַמָא לָבַב

 תפא ןמ ָהנאכ רד הָנֹרַה ראד באונ ּוהָיקְזח

 ןאשיִאב הכ תסינ ןמ ןיאזכ רד יזיִנו דנדיד

 תפנ והיִקְוַה הב ּוהיעשי ספ : םדאדנ ןאשְנ

 דיִאימ אה ור ךניא :ןנָשָב אר דנוארכ םאלכ

 תנאררפ הָננֲאְו תסַא ות ָהְנאכ רד הָנֹרַה הב

 דַהאֹוכ הדרב לֶבַּבְב דנַא הדרכ הריכד זורָמַא את
 רהאוכנ יקאב יזיִנ הב דיוגימ דנואדבו * רש

 רידפ ות זַא הכ אר תנארַסּפ זַא יצַעבו :דנאמ חי

 רדו תַפְרְג דנַהֲאוכ יאמְנ רילות אר ןאשיאו דנא

 והיקְוַח : רש דנהאוכ הנאוכ לָבַּב האשראפ רצק טי

 תא וכינ יתפג הכ דנואדכ םאלכ תפג ּוהְֲעְׁשיְב

 ןאמַאו יִתַמאלס ןמ םאיִא רד הניֲארַה תפג רנידו

 ַרַהַת ימאמתו ּוהיקזה עַיאקו היקבו :דוב דחאוב כ

 רהַשְב ארבָאו תכאפ הכ יתאנקו ץ'ֹוח תיאכחו וא

 ןאהאשראפ םאיַא ךיראות באתכ רד איִא דרוֲא

 דוכ ןארַדפ אב ּוהְיְקְזַח ספ : תסינ בותכמ הָדֹוהְי אכ

 : דומָנ תנָמְלכ שיאנב הַׁשֹנַמ שרפו דיבאוכ

 .- מ

 9 ט

- 
- 
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 אכרת אכ ןאהאשדאפ םווד באתכ

 אכ באב

 א דש האשדאפ הכ דוב הלאפ הדואוד הש
 דומָנ תַנָטְלַס םַלָשּורָי רד לאס גנפו האננפו
 ג מנ רד הָננָאו : דוב הָביִצָפְה שרדאמ ָםְסאו

 תמא ָתאֹפאָנְר קֿפאומ דוב דנספאנ דנואדכ
 לֵאְרְׂשִי ינב צה וא אר אהנָא דנואדב הכיאה
 יאה ןאכמ אריז :דֹומָנ לַמַע רוב הדרַכ ןארֶכַא
 דוב הדרכ בארכ ויקח שררפ הכ אר דנלב
 לעב יארב אה חַבְרַמו דרכ אנָב רניד ךאב
 האשְאפ בֶאָחַא הכ יעונב אר הרישָאו דומְג אב
 רכשל | ימאמְתְבו תכאס דוב  התבאס לֶאְרְש
 ; דרב תָראַבְע אר אהנָא הרומְנ הדנכ ןאמסָא
 הכ דומנ אֹנְב רנוארכ ָהְנאכ רד אה חַּבדַמו

 אר דוכ םֶסַא דוב התפג דנואדכ שא הראב רד

 ה יאֹרְב אה חַבְרַמו : תשאדג םהאוכ םַלָשּורָי רד
 הנאֿכ ןֶמַצ וד רה רַד ןאמָסֶא רכשל מאמת
 ׁשֵתֲא זַא אר דוכ ָךַספו :דומנ אנב .דנוארכ
 באחֹצַא אבו דרַכימ ירגְנוסֿפַאו יריגלאפו דינארדנ
 רמנ רו דומנימ הדוארמ ןארג ודאגו הננא

 .ארוא םשכ הריזרו ראיסְב = תְרארָש דנואדכ
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 אכ ןאהאשראפ םווד באתכ בכרת
 התכאס הכ אר הרישא לאתמַתו :דְרוֲא ןאגיהְב ו

 בו

 שא הראב רד לכ ₪ . יהנאכ .רד דוב

 ןיא רד הכ רוב התפג הפלש שרספו דוָדְב
 טאבפַא ימאמת וא ארנָא הכ םלָשר רדו הנאכ
 ַבָאַב את אר דוכ םֶסֶא םַא הריזגרב לֵאָרְׂשִ
 לֶאְרשי יאה יאפו : דומנ אפ רב תשארג םהאוכ
 םַא הדאד ןאשיא ןאֹרַדַפְב הכ ינימז וַא אר
 הכ יטרשב ' דינאדרג םהאוכנ הראוַא ריד ראב
 ןאשיאב  הֶגנָא רַה ַבַסַח רַב את דניאמנ הגות

 הכ | יתעירש יִמאמְת ָבַפַח רבו םדומרֿפ רמַא

 ראתפר דוב הדומרפ רמא ןאשיאב השמ ןמ ָהְדנַב

 אריז .דנדומננ תעאטָא ןאשיא אמא : דניאמְנ

 תמא וא את דז לוג אר ןאשיא הָשנמ הכ
 הדרכ ךאלַה לֵאֵרְׂשִי ינב שיפ דנואדכ הכיאה
 : רנדומנ ראתפר רַתדַב דוב

 םלכַת איִבְנַא דוכ ןאגַדנַכ הטסאוָב דננאדכו
 ןיא הָרֹוהְי האְׂשָראֿפ הָׁשנִמ הכנוָג :תֿפג הרומנ

 עימג | וא רַת דו ררוָא אָנְב אר תאסאנר
 למע .רנדוב וא זא לבק הכ ינאיִדֹומָא לאמָעַא
 ָבכַתְרִמ זינ אר הֶרּוהְי דוכ יאה תב רומנ
 יג לֵאָרְׂשִי יאר הָוהְי ןירב אֹנְב : תכאפ האנג

622 



 אכ ןאהאשדאפ םווד באתכ

 םַהאֹוכ אלב הָדּוהְיו םֶלָשּורי רב ןמ ךניא דיוגימ
 ארַצ דַנְׁשַב ארנָא הכרה יאה שוג הכ דינאסר

 הָרָמאכ ןאמסיר םֵלׁשֹוְי רבו = + דרַכ רַהאכ
 םלָשּוריו דיִשָכ םָהאְוכ אר בָאְחַא ָהְנאכ יוזארתו

 באקשפ יפכ הכ ידֹומְב דרכ םהאוכ ךאפ אר

 : דנכימ ךאפ ארנָא התכאס ןוגזאוו הדודז אר

 תכאס םהאוכ הדנכארפ אר דוכ תארימ היקבו
 םֵהאוכ םילפַת ןאשיא ןאנמשד ָתַדְב אר ןאשיאו
 תַראֹו אמי  ןאשְנאנָמַשד ץימְג יארְבּו דומנ
 דִנָפָפאנ ןמ רטנ רד הָננֲא הכנו) : רש דגַהאוכ
 ןאשיא ןארַרֶּפ הכ יור ואו דנא לַמַעְב תסַא
 ארמ ַםׁשֹכ ורַמֲא את דנַרמֲא ןוריב םִיַרצַמ זַא
 ןוכ הָׁשֹנְמ ןיא רב הואלעו : דנַרְרוָא ןאַיַהְב
 םֶלָשּורְי את תכיר הדאיז ךַח זַא אר ןאהאנגיב
 הָרֹוהְי הכ וא האנג יאֹוַס דרכ רפ רסארס אר

 רַד הָנֲא את תכאפ האנג ָךֶבַתְרִמ ןָאְב אר
 ָהָיִקְבו :דנרוָא אָּנְב תסַא דנספאנ דנואדכ רטנ

 ָבֶכָתְרִמ הכ יהאנגו דרכ הָנֹרַהו הָשנָמ עיאקו
 ןאהאשראפ םאיא .ךיראות באתַכ רד איִא רש ןָא

 גכרת

 ג -

- 
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 ומ

 זמ

6 - 

 חי ןאררפ אב הָשַנְמ ספ : תפינ בותְכמ הָדּוהְי
 רד הינעו :דוכ הנאפ נאב . .רדו.4 דיבאוכ הב
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 אכ ןאהאשדאפ םווד באתב דכרת
 האשַראפ ׁשיאַגְב ןומָא ׁשֵרַסְפו רש ןפד אָזְע ןאב

 : רש

 דש האשראפ הכ דוב הלאס ודו תסיב ןומָא טי
 שרדאמ םסַאו דומנ תנטְלַס םֶלָשּורְי רד לאס ודו

 הָננֲו + דוב הָבְטָי וא ץֹורָה הכד תַמְלַשְמ כ
 הָננָא קֿפאומ דוב דנספאנ דנואדכ רטנ רד

 יקירמ ימאמְחבו :דֹומנ למע דרכ הָׁשנְמ ׁשֵרֵַפ אנ
 דרכ ראתפר דוב הדומְנ ךולס ןָאב שכרפ הכ
 דרכ תַדאבַע דיתסרפ ׁשֵררפ הכ אריאה תבו

 דוכ ןאררפ יאדכ הֹוהּו :דומָנ הדגפ אר אהנַאֹו בכ

 :רומננ ךולפ דנואדכ קירטְב הדרכ ְךרַת אר
 א .האשְדאפו דנדירוש וא רב ןֹומָא ןאמדאכ ספ גכ

 ןימז להַא אמא : דנתשכ ׁשֵא הנאֿב רד אר דג
 הרירוש האשראפ ןֹוכֲא רב הכ אר ינאנָא המה
 והישא' שרספ ןימז להַאו דנרינאסר לתקב דנדוב

 < ; דַנָררַכ בצנ יהאשדאפב שיאָג רַד אר הכ
 ., באתכ רד איָא דֶרָא אֵנְב ןומָא הכ ילאמעַא
 : תפינ בֹותְבַמ הָרּוהְי ןאהאשְראפ אא .ךיראות

 ׁשְרכו רש ןֿפד אָע גאב רד דוב בק רַדו ב
 :דומְנ תַנָטְלַפ שיאגְב ּוהישאי



 הכרת בכ ןאהאשדאפ םווד באתכ

 בכ -האב

 א רש האשדאפ הכ דוב הלאס תשַה ּוהישאי

 שרראמ םֶסֶאו דומנ תַנַמְלַכ לאס ךיו יס םיִלָשּורָי רדו
 כ אר הָננֲאֹו : דוב תקְצַב זא הָיִדִע ְךַתְכד הֶיְדיִדְ

 דוא למצב דוב דנספ דננאדכ רטנ רד הכ
 מכ הרומנ ךולס דִוָד דוכ דפ קירט ימאמתבו
 :דיזרונ ףארַהְנָא ףג אי תסאר

 ג רש עקאו האשדאפ ּוהישאי ַתהַדְנַה לאס רדו

 בתאכ םֶלָשְמְרָּב ּוהָיְלְצַאְרִּב ןֶפש האשראפ הב
 ד ּוהָיקְלַח מ : תפג הדאתסרֿפ דנוארכ ָהְנאכב אר
 ָהְנאכב הכ אר יהַרְקנ ואָו ורב הֹנַהַכ סיִאְר

 | ארנָא רד ןאטָפְתַתְסמו  דושימ הדרוא דנואדכ

 ה תַדְב ארנו : דראמשב דננבימ עמנ םוק זַא

 הדש התשאמג דנואדכ הנאכ רב הכ ינאראכרס

 הכ יֹנאֹסַכְב ארנָא ןאשיא את דֹנֵראפְסַב דנַא

 ךימעפ תַהְגְּב דננכימ ראכ דנואדכ ָהְנאכ רד

 ו ןאראָננ הב ינעי : דַהְדְב הנאכ יאה יבארכ

 יאה גנסו אה בוָנ אתו ןאראמעמו ןאיאנבו

 זאֹמַא :רדֹנַרַכְב הנאכ ְךימעַה תַהְנְב הדישארַת .

 באסַח | דנדְרַפְס ןאשיא ָתסַדְב הכ אר יִהָדְקנ
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 בכ ןאהאשדאפ םווד באתכ וכרת

 : דנדומנ ראתֿפַר תַנאמַא הב הכ אריז דנדרכנ

 באתכ תפג בתאכ ןּֿפְׁשְב הנַהָכ סיִאְר ּוהְיְקלַחו

 הְיְקְלִחו םַא התפאי דנואדכ ָהָנאֹכ רד אר הָרֹות

 : דנאוכ ארנָא הכ דאד ןַפָשְּב אר באתכ ןָא

 האשְךאפבו תשגרב האשדאפ ךזנ בַתאכ ןפשו

 רד הכ אר יהְרְקנ תַנאגדנַב תפג הרדאר רבכ

 ארנַאו דנַדרוֲא ןוריב רש תפאי דננאדכ ָהנאכ

 התשאמג דנואדכ ָהָנאכ רַב הכ ינאראכרַס תְסַרְב

 רבכ אר האשדאפ בתאכ ןפשו : דנדרפס דנדוב י

 הדאר ןַמָּב יבאתכ ןהאכ ּוהָיְקְלִח תפג הדאר
 : דנאוכ האשְראפ ךוצהב ארנָא ןָפָש ספ תסַא

 דינש אר הָרּות רַּפַס ןאנככ האשְךאפ ןוָנ ספ אי
 ןהֹוכַה ּוהיְקְלַח האשדאפו + דירר אר רוכ סבל ב

 בֶתאכ ןָפָשו הָיָכיִמְָּב רֹּבְכעו ןָפָשְרְּב םקיחַאו

 : תפג הדומרפ רמָא אר האשדאפ םדךאכ איאשעו

 יארבו םוק יארְבו ןמ יארְב דנוארכ זַאו דיֹוָרְב
 ןיא רד הכ ינאנככ הראב רד הֶרּוהְי יִמאמת

 ָבַצַג ארז .דיאמְנ תַלֲאפַמ .דושימ תפאי באתכ
 םיטע תסַא הדש התכורפָא אמ רב הכ דנואדכ

 ןאנַכפְב אמ ןאדרפ הכ תַהְנ ןיא וַא .רשאבימ

 הָננֲא רַה קפאומ את דנדאדנ שוג באתכ ןיא
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 זכרת בכ ןאהאשדאפ םווד באתכ
 די ספ + דניאמנ לָמַע תסַא בותכמ אמ הְראב רד

 רזנ .הָיָשַעְו ןפשו דֹוְּכַאו םקיחאו .ןהוכה ּוהיקְלִח
 פאבל סֶחְרַהְרַּב הֶוְקְתְרִּב םֶלַש ןז חֶאיִבִנַה הָדָלְח
 . ןכאס םלָשּורי םווד ַהֵלֲחַמ רד ואָו דנַתֹֿפַר ראד
 וט תפג ןאשיאָב ואו = + דנתפג ןַכס ו אבו דוב

 אמש הכ יסכְב .ריוגימ ןינְג לאְרְׂשִי יאדכ הוה
 וט דנואדכ : דיֹוגְב תסַא הדאתפרפ ןמ דונ אר

 ןאכמ ןיא רב יאלְב ןמ  ךניא דאמ ןיג

 ןאנכפ ימאמת ינעי דינאסר םהאוכ שנאנכאסו

 : תסַא הדנאוכ הָדּוהְי האשְראפ הכ אר באתְכ

 רוכב רניד ןאיאדכ יארְב הדרַכ ךרַת ארַמ הכנונ

 דוכ יאה תסד לאמעַא ִמאֹמְתְב את דנרינאזוס

 רַב ןמ בג םפ דנְֶאיִב ןאַַהְב ארמ םשכ
 : רש רַהאוכנ שומאכ .הרש לַעַתׁשמ ןאבמ ןיא
 ַתַהְנְב אר אמש הכ הֶדהְי האשדאפב ןכיל
 ןינְג תסַא הראתסרפ דננאדכ וַא ןדומנ .תֶלֲאְפַמ

 רד * ריאמרפמ ןינָג לֵאָרְׁשִי יאדכ הֹוהְי דוג
 םרנ ות לד הכנוג :יִהְדנַׁש הכ ינאנכפ הראב

 ןיא הְראב רד ארַמ ָםאלכ הכ ימאננַהו דוב
 תַנָעל ךרֹומו ןאריו הכ ידינָש שנאנכאפו ןאבמ

 סאבל הדש עצאוָתמ דנואדכ רוצחב רש דנָהאוכ
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 ןירב אֹנב יתסירְג ןמ ךוצהבו יריה אר דוב

 : םדומרפ תַבאָגֶא ארת זינ ןמ דיוגימ דנואדכ

 םהאוכ עמג תנארדפ ךונ ארת ןמ ךניא אָדָהְל
 יהאוכ הדראדג יתמאלפב דוכ ךבק רדו דרכ
 ןאכמ ןיא רַב ןכמ הכ אר אלב יִמאמְתו רש
 ךזנ ןאשיא ספ * דיד דהאוכנ תנאמשנ םנאסרימ

 : דנדרַוַא באוג האשְךאפ

 גכ באב

 ךיאשמ | מאמת הכ ראתסָרֿפ האשְראפו

 האשדאפו : דנַדרַכ עמג י) ךזנ אר םלָשּוריו הָדוהְ
 םלשורי = הנכס עימנו הָרּוהְי ןאדרמ  ימאמתב
 ךְנוכ הָנ םוק יִמאַמְתו איִבְנַאו .ןאנָחאכו יי אב

 ימאמת ואו רנדמָא רַב דנואדכ ָהְנאכְב גרוב הֶנו

 דנוארכ ָהְנאכ רד הכ אר ידהע באתכ ןאנכס

 האשְךאפו : דנאֹוכ ןאשיא שוג רד רש .תפאי

 תסַּב דהע דננאדכ ָךוצהְבו דאתסיא ןותס ָךזנ

 תאדאהַשו רַמאוא הדומְנ ֹוֵריַפ אר דנוארכ הכ

 האגָנ ןאג מאמת לד יִמאמְתְב ארוא ץיארפו
 באתכ ןיא רד הכ אר דהע ןיא ןאנכסו דנראד

 םוק מאמת ספ .דנואמנ ראוהסא תסַא .בותכַמ
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 טכרת גכ ןאהאשראפ םווד באתכ
 ד האשדאפו : דנתשאד אפ רב אר דהע ןיא

 םווד ַהָתסַד ןאנָהאכו הנַהַכ יאָר  ּוהָיְקְלח

 יִמאמְת הכ דומרֿפ רֶמַא אר רד ןאטַפְחַתְסִמו
 ימאמתו = הָרָשַאו לעב יארְב הכ אר מ
 לָכִה וא דוב הרש התכאס ןאמפָא כשל

 ןוריב רד אר אהנַאו דנַכנֲא ןוריב דנואדכ

 ַרֵתכַכאֹו דינאזוס ןורדק יאה הערומ רד לשר
 ה אראה תב ןאנָהאכו : דרב לֶאדתיִבְב אר אהנָא
 את דנדוב .הדומנ ןיַיַעְת הָדוהְי ןאהאשראפ הכ

 יחאוו הָרּוהְי יאה רחש ךנלב יאה ןאכמ רד
 יארְב הכ אר ינאנָאו דננאוופב רוכב םֵלָׁשירי
 ןאמסָא ָךכָשְל ימאמְתְו ןובבו האמו באתֿפָאו לעב
 ו א אר הרישָאו : דרכ לוַָמ דנדינאזופימ רוכב

 ןורדק יְדאֹוב .םלָשּורְי א ןוריב דנואדכ ַהְנאכ
 ארנָאו דינאוס ןורדק הנ ראנַכְב ארנָאו דרב
 רבק רַב ארנָא דרו תכאס םֶרנ ראג לת
 ז טאול יאה הנאו : דישאפ סאנ לא םאוע אה
 רד ןאנז הכ דוב דננארכ ָהנאכ ָךזנ הכ אר
 בארכ רנתפאבימ הָריִשִא תַהְגַב אה הֹמיַכ אהנָא

 ח הָדּוהְי יאה רהש וַא אר ןאנָהאכ יִמאמַתו : דרב
 ןַא רד ןאנהאכ הכ אר דנלב יאה ןאכמו דֶרוֲא
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 גכ ןאהאשראפ םווד באתכ

 סגנ עבֹׁש רַאְב את עבָג וַא דנדינאזוסימ רוכב

 מ הכ אראה הואורד ךנלב יאה ןאכַמו תכאס
 ףנ ףֵרמְו רהש יאָר עַׁשֹוהְי הזאורר הנהר

 ןאנהאכ ןכיל : תכאס םֶרַהְנמ דוב רהש הָואורר
 םלׁשּורי רד דנאדכ ַתבְרמְב דנלב יאה ןאכמ
 ןארדארְב ןאימ רד ריטפ ןאנ אמא דנדמאינ רַב

 םֹנֲחייְִ ידאו רד הכ אר תֿפתו : דנדרוכ דוכ

 דוכ ָךַתְּכר אי רספ יפכ את תכאפ םִנַנ דוב

 בסַאו : דנארדגנ ׁשֵתֲא וַא ךלמ יארְב אר א

 ל
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 הראד באתפַאַב הָרּוהְי ןאהאשְדאפ הכ אריאה

 רד אֹרָכ הָנאֹוכ למת הרגה רזנ הכ דנדוב

 דנוארפ ָהְנאּכ לכְדַמ וא דנדוב הנאב ןומאריפ

 ׁשתֶאְב אר באתפַא יאה הבארעו דרַכ רוד
 םאב תשפ רב הכ אר יאה הַבְרמֹו : דינאזוס

 אהנָא הָדּוהְי ןאהאשדאפו דוב וחֶא ַהָנאֹכאלאב
 הָשנִמ הכ אראה חַבְּלַמו דנדוב התכאס אר
 האשדאפ דוב התכאס דנוארכ ָהְנאכ ןחצ וד רד

 דרג הדרַכ בארכ אָגנַא זאו תפאס םֶדהְנַמ

 יאה ןאכמו : דישאפ ןורדק ךהנ רד אר אהנָא

 תסאר רמְב םלָשּורי לָבאקמ הכ אר דנלב
 אהנָא לֵאָרְִי האשְראּפ המלשו דוב דאסֿפ וכ
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 אלרת . גכ ןאהאשדאפ םווד באתכ
 שומכ ירבו ןאינודיצ תסגר תֶרּותְשַע :ארֶב אר
 ןומע יִנֵב תְפאָגְר םוכלמ יארְבו ןאיִבָאומ תַסאגְר
 :תכאס סננ אר אהנַא האשְדאּפ דוב התכאס
 רומנ עמק אר םירישַאו דרכ רֶרּוכ אר ליתאמתו
 םדרמ יאה ןאֹוכֲתְסא זַא אר אהנָא יאה יא

 ומ דוב לֵאדתיִב רד הכ יחַבְדמ זיו : תכאס רפ
 אר לֵאָרְׂשִי הכ טָבְנְּב םעְבְרִי הכ ידנלב ןאכמו
 דוב הדומנ אֹנב אֹרנַא התכאס האנג בָכַתְרמ

 תכאכ םֶדַהנמ אר דנלב ןאכמ םַו חַבְרִמ םֵה
 ראבנ לָתְמ ארנָא  הדינאזפ אר דנלב | ןאכמו
 מ תֿפתלמ ּוהָישאיו : דינאוס אר הָרישַאְו דרכ םרנ

 דיד דוב הוכ רד אָגנַא הכ אראה רבק הרש

 אה רבק ןָא וא אראה ןאונְתְקא הדאתסָרָפ ספ
 הדינאזוס חַבְרַמ ןָא רַב אר אהנָאו תשאד רב

 הכ דנואדכ םאלכ בנֹומְב * תכאס םגַנ ארנָא
 הדומנ ראבכַא רומא ןיא וַא הכ יאדכ ךרמ א

 ' יהָמְסגמ ןיא דיסרפו : דאד רד אֹדְנ ןָאְב דוב

 רבק דנַתֿפג ארֶי| רהַׁש ןאדרמ תסיִג םניבימ הכ

 ןיאָב הדַמָא הָרּוהְי א הכ תסַא יאדכ ךרַמ
 אֹדְנ יהָדְרַכ לֵאדתיִב ָחבְרַמ רַב ות הכיאה ראכ
 הי יפכו דירארגאו ארנָא תפג וא : דוב הדרכ
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 גכ ןאהאשדאפ םווד באתכ | < בלרת
 ןאכְתְסא ספ רַהָדִנ תַכָרַח ארוא יאה ןאוכְתְסא

 וַא הכ איִבָנ ןַא יאה ןאוכְתְסא אב ארוא יאה

 ימאמת ּוהישאיו : דנתשארגאו דוב הדַמֲא הרמאפ טי

 רד הכ זינ אר דנלב יאה ןאכמ יאה הנאב
 אהנַא לֵאָרֹׂשִי ןאהאשדאפו דוב הרמאס יאה רהש
 הדרוא ןאָנַהְב אר (דנואדכ) ףשכ התכאס אר

 ראכ ימאמת קפאֹוַמ אהנָא אבו תשאדרב דנדוב

 עימװ + דומנ למע דוב הדרכ לֵא-תיבְב הכאה כ
 אנא רַד הכ אר דנלב יאה ןאכמ ןאנָהאכ

 םדרמ יאה ןאוכְתְסאו תשכ אה חַבְרַמ רב דנבוב

 תעְגארמ | םֶלָשּוריַב הדינאוכ אהנָא רב אר
 ; דרָכ

 הכ תפג הדומרֿפ רמַא אר םוק ימאמת האשְךאפו אכ

 דהע באתכ ןיא רד הכ יוחנְב אר חספ רע
 :דיראד האנְנ דוכ יארכ הָוהְי יארב תסָא בותכמ

 ינארואד םאיא וא חספ ןיא לתָמ יחספ קיקחַתְב בכ
 ָםאיִא ימאמת רדו דנדומנ ירואר לאש רב הב

 האגָנ הָרּוהְי ןאהאשראפו לֵאָרְִׂי - ןאהאשְךאפ
 והׁשאי םהַדְגַה לאס רד אֹמַא : רשנ התשאד כ

 םלׁשוְ רד דנואדכ יאֹרְב אר חספ ןיא האשדאפ
 הנְנַא ְבאהצַא והישאי | זינו : דנתשאר האגנ ד
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 גלרת גכ ןאהאשדאפ םווד באתכ
 אר תאפאָגְר ימאמְתו אה תבו םיֿפארַתו ןארגודאגו
 דובאנ דש אדיפ םלָשּורי רדו הָרּהי ןימָז רד הכ
 הכ יבאתכ רד הכ אר הֶרּות ןאנכס את תכאס
 אָנְב דוב התפאי דנוארכ הְנאַ רד ןקכה והיקלַח
 הכ יִמאֹמֲתְב הכ דובנ יהאשדאפ וא וַא לבקו :רַרוא

 יִמאמְת קפאומ דוכ תווק ימאמְתו ןאג ימאמְתו לד
 וא זַא דַעַבו דיאמנ עוגד דנוארכב הָשמ ָחְדות

 וכ ַתַרָח זַא דנוארכ אמָא : רשנ דהא וא לתַמ זינ

 ַבֵבכְב וא ַבֵצֹנ הכ אריז תשננ רב דוכ םיטע םשַכ

 אהנַא זַא ארוא םשַכ הֵׁשֹנְמ הכיאה ראכ ַהַמַה

 : רש לָעְתְשמ הָרּוהְי רב דוב הדרוָא ןאנַהְב
 מ רוד דוכ מנ וַא זינ אר הָדּוהְי תפג דנואדכו

 ןיאו םדרכ רוד אר לֵאָרְׂשִי הכנאנג דרכ םַהאוכ
 הכ אר יהנאכו םדיֹגרַב הכ אר םלָׁשּוי ךהש
 םַהאֹוכ ךרַת דוב דהאוכ אָגנַא רד ןמ םסֶא םֵתֿפנ

 רד איִא דרכ הגה ּוהָישאי עיאקו הָיקבו :דומנ
 בותכמ הָדּוהְי ןאהאשְדאפ םאיִא ךיראות באתכ

 טכ םִיַרצִמ האשדאפ הכנ הָעְרַפ וא םאיִא רֶדו : תסינ

 והישאיו דַמָא רב תֶרֹפ הַנָב רשא האשדאפ רַב
 ארוא (הערפ) ןונו דמָא רַב וא לבאקמַב האשראפ
 ל רד ארוא שנאמראכו : תשכ ֹוּדָנִמ רד ארו דיד
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 גכ ןאהאשדאפ םווד באתכ דלרת
 דנדרוא הדרמ םלָשּוריב ּודְנַמ זַא הדאהָנ הבארע
 זָחָאֹוהי ןימ לאו דנדרכ ןפד שרבק רד ארואו
 יאָגָב הדומנ חסמ ארואו דנַתְפְרְג אר ּוהָיְשאיִדְּ
 :דנררכ בצנ יהאשְךאפב שרר

 האשְדאפ הכ דוב הלאס הפו תפיב זָחָאֹוהו אל

 םפאו דומנ תַנַטְלַכ םֶלָשּורי רד האמ הסו רש
 : דוב הָנְבְל א ּוהָיְמְ רתֹכד לטומח שרדאמ

 דנספאנ דנואר5 ךטנ רד הכ אר הָננֲא ואו בל
 דנרוב הדרכ שנארדפ הָננֲא רַה קפאומ דוב

 רד הָלְבְר רַד ארוא הכָנ הערפו : דְרוָא לַמַעְב ל
 םלשורו רַד את דאהְנ רנָב רַד תֶמֲח ןימו
 אלט הנמ ךי הרקנ המ רצו דִיאמננ תנטלס

 והָישאיְדַּב םיִקְלֲא הנ הערפו : דראדג ןימז רַב דל
 דרַכ בצַנ יהאשךאפב השי שרדפ יאֵנְב אר
 וָחָאֹוהו  דומנ לידבת םיקגהי הב אר שַמְסֶא
 : דרמ אָננָא רד ואְו דַמָא רצַמְב התֿפְרְנ אר

 אמַא דאר ערב אר אלטו הרקנ ןָא .םיִקוהְיַו הל
 קפאומ אר :ְלְבַמ ןָא את דרכ םיוקַת אר ןימ
 זא אר אלטו הרקנ ןָאו דנַהַדְב העְרפ ןאמרֿפ
 רוב וא םיִוקַת קפאומ סכרה וַא ןימז הַא

 :דַהָרְב ּהֹכָנ העְרַפַב ארנָא את תפר
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 הלרת  דכ,גכ ןאהאשדאפ םווד באתכ
 ול האשדאפ הכ דוב הלאס נפו תסיב םיקיוהי

 םסאו דרב תַנָטְלַס םֶלָשּורְי רד לאס הדזאו רש
 : דוב הָמּור וַא  הָיְרַּפ ְָךַתְכד הָדֹּובְו שרדאמ

 ול רוב דנספאנ דנואדכ ְָךָמִנ רד הכ אר הֶגנָאְו
 לַמעב רנדוב הדרכ שנארדפ הָננֲארַה קפאומ
 : רְרוָא

 79 באב

 א דַמָא לֵבָּב האשְראפ רַצָנְדכּובְנ וא םאיַא רדו
 התשנרַב ספ דוב וא ָהְדְב לאס הס םיִקיּוהְיו
 כ ןאיִנאדלַכ יאה נפ דנואדכו :רש יצאע וא זַא

 יאה גופו ןאיִבָאומ יאה גופו ןאיִמארַא יאה גופו

 רב אר ןאשיאו דאתסַרַפ וא רַב אר ןומע ינָּב

 ַבֹומְב דזאס ךאלה ארנָא את דאתסַרַפ הָרּוהְ

 איִבְנא דוכ ןאגדנב המסאוְב הכ דנואדכ םאלכ
 ג דנואדכ ןאמרֿפ א ןיא קיקחַתְב : דוב התפג

 ַבֵנכְב אר ןאשיא את רש עקאו הֶדּוהְי רב

 רוד דוכ ָךַמנ זַא דרכ וא הָנרַהו הָׁשֹנְמ ןאהאנג

 דוא הכ ינאהאנגיב ןוכ בַנכְב זיו + דזארנַא
 ןוכ זַא אר  םלשורי הכ ארז דוב התכר
 הכ תסאוכנ דנואדכו דוב הדרַכ רפ ןאהאנגיב
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 דכ ןאהאשדאפ םווד באתכ ולרת
 הָנֹרַהֹו םיקָיוהְי עיאקו היקבו : דיאמנ ופע ארוא ה

 ןאהאשְדאּפ םאיַא ךיראות באתכ רד איִא דרַכ
 ןארַרְפ אב םיִקּהְי ספ : תסינ בותכמ הָרּהי י

 האשדאפ שיאָגב ןיִבֹהְי שבספו דיבאוכ דוכ

 דוב תיאלו זא רניד ראב רצמ האשךאפו :רש
 אר הָנֹרַה לָבַב ָהאְׂשָדאפ הכ אריז דמאינ ןוריב
 רֵצַמ .ךהנ וַא דוב רֶצִמ האשראפב קָלַעָתַמ הכ

 :דוב הררוַא ףֶַצַתְב תֶרַפ ָךהַנ את
 רש האשראפ הכ דוב הלאס הַבְנְה בה
 םסאו = רומָנ תנטלס  םלָשּורְי רד לאס הסו
 : דוב ימלָשורי ןְתְנְלָא רַתָכֹד :אּתְׁשִהְנ שרדאמ

 דוב דנספאנ דננאדכ שנ רד הכ אר הָננֲאו ט
 :דְרוֲא למַעְב דוב הדרכ ׁשֵרָרְפ הָנֲארַה קפאומ

 לבב האשראפ רַנְדֹכאּובְנ ןאגַדנב ןאמז ןָא רד י
 :רש הרצאחמ רהַשו דנַרמַא רב םלשורי רב

 הכ ינח רַד | לָבָּב ַהאשדאפ = רַצְנְדבאובְנו א

 רהָשְּב דנדוב הרומנ הרָצאחמ ארנָא ׁשנאגָדנב

 ךדאמ אב הָדּוהְי האשְדאפ ןיִכֹּהֹו : דַמָא רַב בי

 . שָנאיארָס הָנאֹוכו שנאראדרפו שנאגָנבו דוכ

 לָבָּב האשְראפו דַמָא ןוריב לָבָּב ָהאְשָדאפ ָךנ
 : תַפְרְג ארא דוכ תְנַטְלַפ ָםתשה לאס רַר
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 זלרת דכ ןאהאשדאפ םווד באתכ
 ני יאה הנאזכו רנואדכ הנאכ יאה הנאזכ יִמאמְתו

 םאמתו דִרַוָא ןוריב אָגנַא זא אר האשְראפ ַהְנאכ

 לֵאָרְִי האשְראפ המלָש הכ .אר יאלט מ
 םאלכ מב דוב התלאס דנואדכ .הנאכ יאֹרְב
 רי עימנו םֶלָשורי ןאנכאפ עימנו : תסַכְׁש דנואדכ
 ראזה הַד הכ אר יגְנֶג ןאדרמ עימו ןאראדרס
 תַעָנַצ עמו דרב התכאס ריפָא  דנָדוב דֿפנ
 ןאניכְסִמ יאֹוַס הכנאנָג זינ אר [ארַננַהֶאו ןארג

 = ומ לֶבָבְב אר ןיכוהיו :דנאמנ יקאב יסכ ןימְז להַא
 הָנאֹוכו האשַדאפ ןאנו האְשַראפ ָרדאמו דרב

 ןאשיאו תכאפ רסַא אר ןימז ןאגְרובו שנאיארס

 ומ ןאדרמ יִמאמְתו : דרב לָבָבְב םלָשּורְי וַא אר
 וא רַֿפנ ראזה ְךִִו רֿפנ ראזה תפה ינעי יג

 יוק ןאשיא ָעִמְג הכ אר ןארג ןהאו ןארַג תענצ

 אר ןאשיא לָּבְב האשְראּפ דנרוב הדומזָא גנו
 יו ױמע לָּבִב האשראפו : דרב יִריסֲאְב לּבָבְב

 דרַכ בצנ יהאשראפב וא יאָג רַד אר הֶיְנַתַמ
 :תכאס לָדַבִמ ּוהָיְקְַצ הב אר ׁשֵמְסֲאֹו
 חי תַנַמְלַ ןאֹגָא הכ דוב הלאס ךיו תפיב יהָיקְדצ
 דֶרַכ יהאשדאפ םֶלָשּורְי רד לאס הָרזאיו דומנ
 הָנָבל זַא ּוהיְמְר תב לטמַה שרדאמ סאו
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 הכ ,דכ ןאהאשדאפ םווד באתכ | חלרת
 דנספאנ דנואדכ ךטנ רֶר הכ אר הָננֲאו : דוב טי

 למעְב דוב הדרכ .םיקּוהְי הָננֲא רה קפאומ דוב
 םלָשורי רב דנואדכ הכ יב ַבַבסְב אריז :דְרוֲא כ

 דוכ רטנ וַא אר אהנַא הכ יִרָחְּב תשאד הֶדּוהְיו

 האשךאפ רב ֹוהְיְקְרְצ הכ רש עקאו תכאדנַא

 : רש יצאע לָּבַב

 באב

 לָּבָב האשראפ רַצְנְדכאובְנ הכ רש עקאו א
 םהד האמ םהד ר רד דוכ כשל יִמאמְת אב
 דַמָא רב םלׁשּורְי רב שיוכ תנַמְלס םהנ לאס א
 אנב שררָנאדרג ירגנס הדז ודרא ןָא לָבאקמ רדו

 האשראפ ּוהָיקְרַצ םהרזאי לאס את רהָשו :דומנ ב
 רד יטחק האמ ןָא םהנ ןור רדו : רש הרצאהמ ג

 ןאנ ןימָז .להַא יארְב הכ רש תכס ןאנָג רהש
 ימאמתו דנַתכאפ יהָנֹכְר רהש רד ספ :רובנד

 רד הכ .יהזאורד האר וַא בֵׁש רד יגְננ ןאדרמ
 רארפ דוב האשְדאפ נאב ךזנ ראצֶח וד ןאימ

 רהש לבאקמ רד ףרמ רהב ןאינאדלכו דנדרכ
 רכשלו : תפר הָבְרַע הארְב (האשראפו) דנרוב ה

 רד הדומנ בקאעת אר האשְךאפ | ןאיִנאדלכ
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 טלרת הכ ןאהאשדאפ םווד באתכ
 ַא שרכשל יִמאמְתו דנריפר ואב וחְרָי ןאבאיִב
 ו התפרג אר האשדאפ ספ : דנדש הדנכארפ וא

 דנדרוא הָתְלְבְר הב לָבַּב ַהאשדאפ ךונ ארוא
 ז שיפ אר ּוהיְקְרִצ ןארסַפו : דנדאד יִנְתֹֿפ וא רַב
 דנַרנַכ אר ּוהָיְקדַצ ןאמשְנו רנדינאסר לתקְב שיור
 :דנדרוַא לָבָּב הב התסב ריִגַז ודב ארואו

 ח םהדזונ לאס זַא םגנפ האמ םתפה תר רדו
 םיאָר ןְדֲאְרּבְנ לֵבָּכ ןאטלס האשְראפ ךצַנדֿכאּובְנ
 : דַמָא  םֶלָשּורָיַב לֵב האשראפ ָםְראֿכ ןאדאלג

 דינאוס אר האשדאפ הנאכו דנואדכ הנאכו

 אר" גרוב ָהְנאֹכ רַו םַלׁשירְי יאה הנאֿכ הַמַהו
 י הכ ןאיִנאדְלכ ָךַכָשַל ימאמתו : דינאזוס ׁשֹתֶאְב
 םלשורי ואח ראצַה דנדוב ןאדאלג יִאְר הארמה
 סיִאָר ןְדֲאְרּובְו : דנתכאפ םֶרַהְנמ ףרט רַהְב אר
 יקאב רהש רד הכ אר םק היקב ןאדאלג

 האשראפ ףרטב הכ אר ןינראכו דנדוב הדנאמ

 יריסָאְב אר תֶיִעְמִג היקב רנדוב הרש לבַּ
 ןאניכסמ זַא .יצעַּב ןאדאלג סִאְר אמא : דרב
 : תשארגאו יחאלֿפו ינאבגאב יארב אר ןיִמְז

 ָהְנאב רה הכ יִננְרְב יאה ןותס  ןאיִנאדלַב
 הכ אר יניִננְרְב הְנאירדו אה הָיאפו דוב דנואדכ
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 הכ ןאהאשדאפ םווד באתכ מרת
 אר אהנָא גנֶרָבו רנתפכש דוב דנוארכ ָהְנאּב רד

 ריגְלװ אה .זאדנכאכו אה גידו : דנררב לֶבָּבְב רי
 .הכ אר יניִנְרֶב באבסַא יִמאמְתו אה קשאקו אה

 אה רַמְנַו : דנֶרְרב דנדרכימ תַמְדֹכ אהנָא אב וט
 אלט וַא הכ אר הְגנָא יאלט ינעי אה הסאכו
 ַסיִאְר דוב הרקנ זַא הכ אר הָננֲא ַָהְרְקנו דוב

 היאפו הָנאירַד ְךִִו ןותס וד אמַא : דרב ןאדאלָנ וט
 דנואדכ הְנאּב יארְב אר אהנָא המלש הכאה
 יב באבסַא ןיא ַהָמַה נֵרְב ןמ דוב התכאס

 נאתו עארד הדגה ןותס ךִי ידנלב :דוב הזאדנא זי

 דוב עארד הס גאת ידְנַלו שרכ רַב ןיננרב
 א המה את יור ָךֵרָנארְרְו יאה ראנַאו הכבָשו
 רַב .םווד ןותס ארֶב אהניא לתו דוב גנב

 סיִאְר הירש ןאראלג סיִאְו + רוב שא הכבש חי
 אר רד טָפְחַתְסמ הסו םווד ןהאכ והינו הנהכ

 התשאמג יגְנָנ ןאדרמ רַב הכ אר יראדרַפו :תפְרְנ טי

 טח- הב ינאנַא א אר רֿפנ גנפו דוב הרש

 דנדש תפאי רהש רדו דנדידימ אר האשדאפ

 אר תיאלו להַא הכ אר רכשל ראדרס בתאכו
 רד הכ אר ןימז להַא זַא רֿפנ תצשו דידימ ןאס

 ןֵדַאְרמבְנו : תֿפְרְג רהש וַא דנרש תפאי רהש כ
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 אמרת הכ ןאהאשדאפ םווד באתכ
 הָתְלְבִר הב התשאד רַב אר ןאשיא ןאדאלנ םיִאְר
 כ ןאשיא לָבָּב האשדאפו :דרב לָבַּב האשךאפ ךונ

 דינאסר לתקְב הדו תֶמֲח ןימז רד הָלָבְר רד אר
 ככ אמַאּו :דַֹתַֿפר יריסֲאְב דו5 תיאלו זַא הָדּוהְי ספ
 רַצְנְְכּובְו דנדנאמ יקאב הָדּהְי ןימז רד הכ ימוק
 רוב .הדרכ אהְר אר ןאשיא לָבָּב האשדאפ

 ןאשיא רב אר ןָפָשְרָּב םָקיִחֲאןּב יהְיְלַרְג ספ
 : תשאמג

 ןאשיא ןאדרמ אב רַכְשַל ןאראדרכ מאמת ו
 רארק םָכאֹח אר ּוהָיְלַרג לָבַּב האשךאפ הכ דנרינש
 דנדמָא הָּפִצַמ הב הילר רזנ ןאשיא תסַא הדאד

 הָיִרְשו .ַחָרקְרּב ניו .היננְַּב לאעָמׁשי ינע
 ןאסכ אבי"יתכעמַה רמי זנות! התכנה ענב
 ןאשיא ןאסכ יארְבו ןאשיא יארְב ּוהָיְלְִַּ : ןאשיא

 ןאינאדלַב ןאנדנב זַא תפג ןאשיאָב הדרוכ םסק
 אר לָבַּב האשךאפו דיוש ןכאס ןימז רד דיפרַתַמ
 : דוב דהאוכ וכינ אמש יארבו רָיאמְנ יגדְנַב
 הכ לאָעָמְשי הכ רש עקאו םתפה ָהאמ רד אמא

 דוב האשראפ תייר וא הכ עַמָשיִלֶאְרּב הָיְנתְְּב
 הכ דנַרֶז אר הֶיְלַרְת ךנדמָא רֿפנ הד קאֿפתַאָב
 וא אב הב זינ אר ןאינאדלכו ןאידוהו | דּמְב
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 הכ  ןאהאשדאפ םווד באתכ במרת
 הָנ םוק יִמאמְתו + (דנתשכ) דנדוב הָפצַמ רד וכ

 התסאכרב אה רכשל ןאראררסו גרוב הגו דוב
 :דנדיסרַת ןאיִנאָדְלַכ א הכ אריז דנַתפר םיִרצְמְב

 לאס וַא םהדזאוד האמ םתפהו תסיב ןור רדו מ
 עקאו הָדּוהְי האשדאפ ןיִכָיּוהְי יִריסַא םתפהו יס

 הב ילאפ רד לָבָּב האשראפ ְּךַדֹרִמ ליִוָא הכ רש
 אר הָדּוהְי האשראפ ןיִבַהִי ךס רש האשראפ

 זיואלד ןאנֿככ וא אבו : תשארפַא רַב ןאדנָז זַא חכ
 ראס יאה יפרכ זַא רַתאלאב ארוא כו תפג
 : תשארג דנַרֹוב לָבָּב רד וא אב הכ ינאהאשְדאפ

 ִמאֹמְת רד ואְו דומנ לירבת ארוא ינאדנז סאבָלְו טכ

 : דרוכימ ןאנ יו ךוצח רד השימה שרמע יאה זור

 רה .תמס ינעַי ימיאר הפו וא תשעמ ארו ל
 וא שרמע םאיִא ימאמת רד שזור רד זור

 : דשימ הדאד ואָב האשְךאפ ָךְנאָג

CAMBRIDGE ; PRINTED BY JOHN CLAY, M.A., AT THE UNIVERSITY PRESS. 
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